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Een belangwekkend boekje over een boeiend on
derwerp. W eillig vaardigheden zijn ons zo onont
beerlijk als de. sc®j.fkunst, weini~ uitvindinge? ·zij.n 
voor de gesch1ederus der beschavmg van zo · mgnJ
pende betekenis geweest ,als deze kunst, die het den 
mens mogelijk maakt ruimte en tijd te overwinnen; 
dank zij haar kunnen wij betrouwbare mededelingen 
·doen toekomen aan verwijderde personen, kunnen 
wij eens verworven ervaring en kennis vastleggen 
voor alle tijden. Een verbluffend eenvoudige kunst 
tevens - althans in den vorm, waarin wij haar ken
nen - die ons in staat stelt met 26 lettertekens de 
onmetelijke rijkdom van ~lies wat maar gedacht en 
uitgesproken kan worden neer te schrijven. Met de 
bewondering en de verwondering komen de -vragen. 
Hoe is men tot schrijven gekomen? Wie hebben het 
schrift uitgevonden? Hoe zag het oudste schrift er 
uit? Óf indien wij niet aanstonds belangstelling heb
ben voor die algemene vraagstukken, vragen wij 
<,lichter bij huis blijvend: Waar komen onze letter
tekens vandaan ? 

De eerste stappen op dit terrein zijn niet moeilijk'. 
Wij weten, dat .onze letters via de Latijnse op 
het Griekse schrift teruggaan en dat de Grieken hun 
schrift, zoals uit den vorm, den naam en de volgorde 
hunner letters blijkt, . van de Phoeniciërs hebben 
overge11omen, waarbij zij één nieuwigheid, tevens 
een grote verbetering, invoerden, nl. tekens voor ·de 
klinkers, terwijl hun leermeesters slech_ts medeklinker
tekens · kenden en ,de klinkers van hun taal niet 
schreven. . 

Tot zover is ,alles duidelijk, doch hier begint dan 
het probleem. Hebben .de Phoenièiërs of hun voor
gangers, die reeds vóór hen een Semietisch alfa~ 
betisch schrift gebruikten (zij zijn er waarsc'hijnlijk 
geweest, doch ik spreek in het vervolg gemakshalve 
nfäar over Phoeniciërs, ·enz.) . de schrijfkunst uitge
vonden, hun lettertekens zelf bedacht? Of hebben 
zij ze op ,hun beurt _!?lechts overgenomen van ande
ren? Het ligt voor de ·hand, dat men sinds de ont
·dekking van veel oudere schriftsoorten bij de grote 
cultuurvolken van het - oude Nabije Oosten op de 
gedachte is gekomen ,daar te zoeken naar de bron van 
het Phoenicisch schrift. 

Reeds vroeg heeft ,men daarbij aan h~t Egyptisch 
schrift, hetzij in zijn monU.mentalen (hiëroglyfen), 
hetzij in zijn ,geschreven vorm (hiëratisch) gedacht. 
Doch eerst Schäfer heeft in een methodisch voör-

beeldig artikel aangetoond, dat wij inderdaad in de 
richting van Egypte moeten zoeken. In dit korte tijd
schriftartikel (Dte Vokallosigkieit des "phönizischen 
Alphabets. Gedanken zur Geschichte des Alphabets, 
in ZÄS 52, 1914, 95) gaat hij uit van het feit, dat dit 
ontbreken van vöcaaltekens niet iets is, dat met den 
aard van een Semietische taal harmoniëert, bij zulk 
een taal bijna vanZielfsprekend is, doch dat het een 
ernstige tekortkoming betekent, :die aan alle latere, 
van het Phoenicische .schrift af gele~de schriftsoorten 
(bet Hêbreeuwse, Arabische, ,enz.) eigen is geble
ven, hoezeer men later ook getracht heeft door aller
lei lapmiddelen (bv. streepjes en punten boven en 
onder de létters) in dit gemis te voorzien. Het is im
mers niet zo, dat in de Semietische talen de klinkers 
minde~ belangrijk zijn .dan in de onze; hun rol is 
daar slechts anders, doch even gewichtig; klinker
tekens zijn er zeker even nodig -als bij ons. Men 
denke zich slechts de moeilijkheden voor den lezer 
in, indien een schriftbeeld lkd o.a. kan betekenen: 
vang.en, vang, hij heeft g.evangen, vangend, gevangen, 
alles vormen, waarin de medeklinkers dezelfde blij
v.en, slechts de vöcalen veranderen. Wij zien dan ook 
in de praktijk, 1dat het lezen van ongevocaliseerd 
schrift altijd moeilijk blijft; het vereist l ange oefe, 
ning, ·grondige kennis van de taal, kijk op den samen
hang, waardoor .de lez-er in staat is uit de vele ll!dge, 
l~jkheden de juiste te kiezen. Het is dus niet aan te 
nemen, dat een Phoenicisch uitvinder, die reeds zo 
ver was, dat hij van meet af aan een alfabetisch 
schrift (dus een .schrift, waarin ied~r teken een klank 
betekent) wilde samenstellen, geèn tekens voor de 
uiterst belangrijke vocalen zou hebben verzonnen · 
indien hij zuiver scheppenà, zelfstandig had kunnen 
te werk gaan. Dat hij slechts medeklinkertekens be
dacht, moet daaraan te wijten zijn, dat hij geen oor
spronkelijk schepper-uit-niets was, doch een navol"' 
ger, die werkte ond,er den invloed van een schrift• 
voorbeeld, waarin deze leemte reeds aanwezig was, 
doch dat hem, zoals .dat met oud cultuurbezit het 
geval pleegt te zijn, '.fO vanzelfsprekend scheen, dat 
de gedachte niet bij hem opkwam dacrrin verandering 
te brengen. Deze overwegingen leiden er -toe den oor-
sprong van het Phoenicisch alfabet (en dus ook van 
het onze) in h~t klinkertekenloze hiëroglyfenschrift 
1.e zoeken; immers het andere wijd-verbreidè schrift
systeem van het Oude Oosten, dat als voorbeeld in 
aanmerking zou kunnen komen, het Babylonisch
Assyrische spijkerschrift, veronachtzaamt de vocalen 
niet. Deze gedachtengang is klemmend en niet alleen 
iemand als de ;egyptoloog Sethe, doch ook onder
zoekers als Bauer (H. Bauer, Der Ursprung àes 
Alphabets, Leipzig 1937) ,en Friedrich (zie bv. diens 
bespreking van Bàuers boe,kje in OLZ 41, 1938, 276) 
zijn er van overtuigd: het prindp.e van de Semietische 
lettertekens stamt wegens de vocaalloosheid uit 
Egypte. En wanneer Schott in zijn narede van Sethe's 
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!..lom Bilde zum Buchstaben (Leipzig, 1939) vraagt: is deze grond voldoende? Is de aard van de Phoeni
ci~che ta~l niet voldoende om de verwaarlozing der klink.ers m het schrift te verklaren?, dan is deze bedenkmg door Schäfer reeds in 1914 ontzenuwd. De aard van de taal levert op zichzelf geen toereikende verklaring; er moet nog iets bij komen, en wel, zoals w~j straks zullen zien, het 'karakter van het schrift. En deze laatste voorwaarde is in het Phoe
nicische schrift niet a.anwezig, doch wel in het 
Egyptische. 

Het principe, den inwendigen vorm, zo men wil, hebben de Phoeniciërs · dus aan Egypte ontleend. 
Hebben zij ook den uitwendigen- vorm, de tekens zel-ve dus, van de hiëroglyfen overgenomen? Hier gaan de mening-en uiteen. Wel is het 'duidelijk, dat zij 
niet eenvoudig Egyptische tekens samen met hun 
klankwaarde hebben overgenomen, m.a.w. het Phoenicische teken b heeft niets te maken met · de Egyp
tisch~ hiëroglyfe b. Doch het is bijvoorbeeld denk
baar, dat . de Semi·etische uitvinder een willekeurig Egyptisch teken heeft genomen, bv. de hiëroglyfe, die een . huis voorstelt (Egyptisçhe klankwaarde pr), 
dat hij daaraan de benaming· bet (het woorq voor 
huis in zijn :eigen taal) heeft gegeven en het daarom de klankwaarde b heeft toegekend. Vooral Sethe ·heeft veel moeite gedaan om zo het Egyptisch prototype van de Phoenicische letters aan te wijzen. Daar- -bij meende hij in het Sinaischrift een ouderen vorm 
van Semietisch schrift te vinden, een voorvader van liet Phoenicische. (Eerste publicaties: A. H. Gardiner, 
The Egyptian Origin of the Semitic Alphabet, JEA III, 1916, lvv.; K. Sethe, Die neuentdeckte SinaiSchrift und die Bntstehung der semitischen Schrift, 1917. Vele andere, waaronder phantastische, ·zijn la
ter gevolgd) . Van dit schrift zijn enkele staaltjes - zij zijn lielaas. gering in aantal en omvang - gevonden _ bij de ertsmijnen pp het Sinaischiereiland, èiie door de 
Egyptenaren werden ontgonnen; ~ater is het ook hier en daar in Palestinà tevo"orschijn gekomen. · Daar 
het aan .den ienen kant nog uit duidelijke figuren bestaat, bv. een vis, een oog, een kop, aan . den anderen 
kant zuiver alfabetisch is (dit blijkt reeds uit het geringe aantal tekens), was de gedachte verleidelijk 
hierin the missing link te vinden tussen de hiëro:
gly~en, die immers duidelijke afbeeldingen zijn van · allerlei levende wezens en voorwerpen en de Phoeni
cische tekens, die reeds zover vervormd zijn, dat men meestal niet op het eerste gezicht kan zien, wát zij voorstellen. · 
. · V.ol.gens anderen echter (o.a. Bauer en Friedrich) is 1dit hele pogen .een dwaalweg. Volgens hen. heeft de ' Semietische uitvinder den uitwendigen vorm van zijn 
schrift willekeurig verzonnèn, m.a.w. hij is door het zien van. Egyptisch schrift op de gedachte gekomen: , voor zijn eigen taal een schrift te verzinnen, zoals tot in den jongsten tijd herhaaldelijk negers indianen 
eskimo's door het zien van Europees s"ch;ift op di~ gedachte zijn gekomen; hij heeft ook geweten, dat de 
hiëroglyfen slechts consonanten weergaven doch verder heeft ' hij voor de medeklinkers 'van z'ijn taai op eigen houtje tekens bedacht. · , · 
· Hoe dit zij - misschien_ brengen nieuwe vondsten 

een oplossing of . . . . nieuwe . verrassingen - - dat de Egyptenaren op dit :gebied door hun voorbeeld in~ 
spirerend hebben gewerkt, schijnt weLzeker. Daarmee 

verplaatst onze belangstelling :iÎèh naar ·dit terrein en wij vragen: hoe zijn dan de Egyptenaren er toe !!ekomen de klinkers in hun schrift . 'te verwaar
lozen? De geschiedenis van het schrift in het alge
~een kan ons helpen dit te begrijpen. In het kort 
is ·deze zo: Overal op aarde ziet men bij allerlei vol
k~n spontaan een inhoudsschrift ontstaan, d.w.z. men beeldt af wat men voor zichzelf of voor anderen wenst· vast te leggen (een afspraak,- een overeen
komst, een gebeurtenis, 1enz.). Zulk een tekenipg kan 
~foor ieder beschouwer begrepen worden, hij kan den mhoud lezen, zonder dat deze in bepaalde bewoor· dingen is ·veryat. Hoge beschavingen, zoals die der 
Maya's en Azteken, kennen slechts dit inhoudsschrift en hebben blijkbaar ,nooit behoefte g.evoelèt aan meer. Bij enkele volken is eç:hter een geheel andersoortig 
schrift ontstaan, dat niet slechts een inhoud afbeeldt doch de woorden ,en klanken, waarin deze inhoud i~ gegoten. Dit is een fundamenteel verschil. Om mede 
te delen dat 's nachts een koe uit den stal is weggelopen, maakt men niet meer een min of meer uitvoerige t_ekening, waarin dit hele ' geval wordt · afge
beeld, doch men schrijft, met welke tekens dan ook, ide woorden: de koe is 's nachts uit den stal wegge
lopen. Dikwijls stelt men zich het "ontstaan" van ' dit .schrift uit het vorige voor als een langzame, van-zelf plaats grijpende ontwikkeling. Volgens anderen echter is het onderscheid zo fundamenteel, dat het klankschrift slechts aan een bewuste, eenmalige "uit-- vinding" zijn bestaan kan te danken hebben (1\. 
Schmitt, Die Erfindung dèr Schrift, Erlangen 1938). 

De uitvinder van een klankschrift gaat nu zo te 
w:erk - men heeft het , proces bij de schrift-uitvindmgen uit nieuweren ttijd op heterdaad kunnen be· trappen ~ dat hij elk woord vàn zijn taal door eet! 
t~ken gaat voorstellen. Bij concrete , voorwerpen en zichtbare handelingen gaat dit gemakkelijk genoeg: 
oog! schrijft men met de 'afbeelding van een oog; lopen met eeri. lopende figuur of met de lopende 
b~nen.; . alleen, enz. Komen er ,moeilijkheden, zoals bv. b1J abstracta, adjectieven e.a., dan behelpt men z,ich met de afbeelding van een ander, geluikluidend 
(vaak slechts min of meer gelijkluidend) woord: wij 
zpude,n _ bv . . arm (niet-rijk) met een arm, hard -met 
eeu- hart kunnen schrijven, waarbij men door een onderscheidend teken _ (~eterminatief) kan te kennen 
geven, welk van de twee wordt bedoeld. Zo kan men, 
waar de taal ,er zich toe leent, tot een woordschrift komen, zoals in het Chinees bestaat. V oorwaade 
daarvoor is eèn taal, die uit é'enlettergrepige woor· 
de.n bestaat, zodat ~r noodzakelijkerwijs veel- gelijk· lmdende woorden zijn, ·.en waarvan de woörden bo• 
vendien onvei;ánderlijk zijn. 

Daarentegen -is in talen met . veel lange woorden een woordschrift onmogelijk. Er -zij"n ·dan veel te weinig gelijkluidende woorden - - men neme de proef màár in onze · eigen :taal - zodat men een onafzienbaar 
aantal woordtekens zou moeten bedenken en voor lang .niet alle onafbèe1dbare woorden gelijkluidende 
afbeeldbare zou kunnen vinden. Men heeft dan ook 
inderdaad waargenomen, dat een modern schrift· uitvinder, die zo begon, er in arren moede mee op· 
hield, toen .zijn tekenschat in het onmetelijke begon aan te groeien. De normale oplossing is dan, dat men 
tot een lettergreepschrift (syllabisch schrift) komt, waarin men iedere lettergreep met een teken. schrijft. 
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pit îs een zeer natuurlijke oplossing, daar immers 
bij langzaam en duidelijk spreken de lettergrepen van een woord als vanzelf in het oor springen en ons be~ 
wust worden - de lettergrepen en niet de afzon
derlijke medeklinkers en klinkers. De ervaring leert dan ook, dat volken, die een syllabisch schrift ge
bruiken, nooit tot een a,lfabetisch schrift plegen te 
komen. 

Dit laatste is, naar het schijnt, slechts eenmaal uit een woordschrift ontstaan ~en wel in Egypte, dank zij den aard van de Egyptische taàl. In deze taal ver
anderden namelijk onder bepaalde omständigheden de consonanten van ;een woord in het geheet niet·, de 
klinkers echter aanzienlijk, bij voorbeeld: het woord 
pr (huis) kan ·enkel- of meervoud zijn, op zichzelf 
staan, nauw met een volgend substantief ( pr-nsw; huis-koning = huis van den koning) of met een pro
nomen worden verbonden (pr.f, huis van hem). In al deze gevallen blijven de consonanten dezelfd~. 
p + r, terwijl de vocalen wisselen. Bij het. werkwoord . is dit in ,nog hogere mate het geval. Zo kon de ge
dachte postvatte~, ~at het teken, waarmee huis werd geschreven, de a:f'B:felding van de plattegrond van een huis, niet den volledigen klank v'an het woord representeerde - immers welke vari de vele ver
schillende vormen moest het dan =ijn: pat, per, pär 
of nog anders? - doch dat het slechts de in al deze 
gevallen gelijk blijvende .combinatie p + r voorstelde. Hierdpor werden de mogelijkheden bij het plaatsvervangend gebruik van tekens natuurlijk zeer ruim. 
De afbeelding van een zwaluw wr kon men gebruiken 
overal waar in een woord een w en r op elkaar volgden, bv. in wr (groot), doch ook in swr (dnnken), wrd (moe zijn), enz. En verder: daar het Egyptisch 
ook woordjes kende, die slechts één medeklinker be• vatten, bv. r (mond), t (brood),, beschikte men volgens dit principe over één-consonant- (dus: alfa" 
betische) tekens! · 

Ik heb dit ,enigszins uitvoerig uiteengezet, omdat 
hierover enig misverstand schijnt te heersen. Scharff verklaart namelijk blz. 72 n. 311: Dass die Vokallosigkeit der ägyptischen Schrift im W esen der ägyptischen Sprache beg:ründet sei, wie Sethe immer wie- -der hervorgehoben hat, kann ich nie und nimmer
mehr glauben. Diese ist vielmehr ein bedauerlichèr 
Mangel, der den Erfindern der ägyptischen Schrift 
zur Last gelegt werden muss, enz. In denzelfden geest schrijft Friedrich in zijn bespreking van Sethe's 
Vom Bilde zum Buchstaben in OLZ 43, 1940, 225 vv.: 
Eine sehr schwierige Frage, die weder von Sethes Vorgängern noch von Sethe gelöst und mit den jetzigen 
Mitteln wohl auch nicht zu lösen ist, ist die, warum 
die Ägypter . : . . die Vokale unbezeichnet lassen. Het 
gewone antwoord: in de Semietische talen spelen de 
consonanten de hoofdrol, ,dus een soort predestinatie 

. v~n het Egyptisch tot verwaarlozing ·van de vocalen vmdt Friedrich onvoldoende, want de vocalen zijn in het Semietisch z.eer belangrijk en · hun weergave · ei
genlijk broodnodig. . \ · 
. D:eze redeneringen trekken m.i. de zaak scheef. Het 1s Illet ·zó, dat men· bewust g-eredeneerd- heeft: in onze 
ta~l zijn de voèalen bij~omstig en dus verwaarlozen 
W1J ze. Doch wel ma.est inderdaad op de bovengeschetste wijze, a.h.w. vanzelf, het gebruik van een woord
beeldschrift bij een taal van dezen aard tot dit resul
taat leiden; in zover is het woord predestinatie hier 

zeer toepasselijk. Men kan het dus aan den enên kall:t zeer begrijpelijk vinden, dat langs den boven geschilderden weg de Egyptenaren tot dit resultaat zijn gekomen en tegelijk volmondig toegeven, dat het 
gemis van vocaaltekens een grote onvolkomenheid is. 
Ieder, die Egyptische :teksten vertalen moet, zal dit 
onmiddellijk , beamen. Een schrift, dat sdm schrijft 
en het aan den lezer overlaat uit te makên, wat de 
bedoeling is: horen, hoor, horend, gehoord, hij is ge
hoord, enz., dat sdm.k schrijft en dan o.a. kari be
doelen: gij hoort;-gij zijt gehoord, dien gij hoort, is 
zeker . b_etreurenswaardig onvolmaakt. Op de creditzijde mag men dan echter het feit plaatsen, dat het 
hieraan te danken is, dat de Egyptenaren de enigen 
zijn, die in het bezit van alfabetische · tekens zijn ~~ffi. , 

De vraag komt nu weer op : Is het bovengeschil
derde proces, een "ontstaan", een langzame ontwikke
ling, waarv'oor een lang tijdsverloop - in de pre
historie zijn ongetelde eeuwen beschikbaar - nodig 
is gewees~? Schort in zijn boven vermelde narede heeft zich tegen 1deze opvatting verzet en Scharff sluit zich bij hem aan. De feiten zijn er mee in tegènspraak. Enerzijds komen · op voorwerpen uit den voor-dynas
tische11 tijd schilderingen in menigte voor, ·doch geen 
spoor van schrift; anderzijds tonen ons voorwerpen uit de koningsgraven der eerste twee dynastieën het . schrift reeds in zijn volwassen vorm met alle elementen van woord-, meer-letter én één-letter-tekens, 
m.a.w. de gepostuleerde ontwikkeling kan niet aange
toond worden, integendeel schijnen de feiten meer te 
stroken met de veronderstelling van een ontstaan in 
een betrekkelijk kort tijdsverloop, een "uitvinding", 
een schepping door één persoon of door enkelen. Het is interessant op te merken, hoe bij de keus tussen deze twee mogelijkheden (ontstaan - uitvinding) de 
generaties uiteengaan: die van Sethe met haar geloof 
aan evolutie, rustige, geleidelijke ontwikkeling ; de 
jongere, die het evolutie-geloof allang heeft zien 
tanen en die geneigd is meer betekenis toe te kennen aan de scheppende persoonlijkheid; aan het vruchtbaar 
tijdsgewricht, zeker ook .onder den invloed van de geweldige ver;mderingen, dle men in eigèn tijd schoks
gewijs, in verbluffend kotten tijd, in maanden, zelfs dagen, ziet plaats grijpen. Met naïeve _d_uidelijkheid 
komt dit uit in Capart's bespreking van Scharff's 
boekje in de Cdlt 1943 .. 104. Le temps, zo bestrjjdt 
Capart daar de hypothese van een "création artificielle autant que savante datant d'une époque peu éloignée du règne de Ménès", (den eersten koning 
der eerste dynastie), le temps n'est plus à la croyancê · aux générations spontanées dans le domaine des scien-' 
ces naturelles; il. paraît fächeux de la réintroduire dans le domaine historique. Duidelijker kunnen niet 
de · natuurwetenschappen, waaraan wij ook de evo-lutie-hypothese danken, als voorbeeld en norm aan de historische wetenschap · worden voorgehouden. Dat 
haar methodes en hypothesen uit het gebied der ge
schiedenis worden uitgebannen, zal tegenwoordig eerder toegejuicht dan bejammèrd worden. Wat Capart 
een fout acht, zal een jongere · generatie geneigd zijn een deugd te vinden; wat hij t'er bestrijding aanvoert. 
zal als een aanbeveling gélden: 

N atuuilijk wil de hypothese van een uitvinding niet zeggen, dat het gehele· hiëroglyf enschrift, zoals 
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wij dat in zijn lateren, klassieken vorm kennen, reeds . 
aanstonds kant en klaar uit de hand van zijn schepper 
is tevoorsçhijn gekomen, maar wel dat de stap van 
het woordschrift naar het gebruik van drie-, twee- en 
één-consonant-tekens door één man kan zijn ge_daan. 
Zeer leerzaam is in dezen- een moderne parallel. Het 
is de schriftuitvinding ,door een eskimo (Neck), die 
uitvoerig door A. Schmitt is bestudeerd en waarvan 
Friedrich in ZDMG 95, 1941, 374 vv. een goed over'
zicht geeft.Deze man komt, dpordat bij in aanrakin_.g 
komt met schrijvende Europeanen, op de gedachte 
voor zijn taal een schrift te maken. Omstreeks 1892 
bedenkt hij dan een schrift, -dat een mengsel- is van 
inhouds- en woord-schrift, waarbij hij al spoedig ook 
niet-afbeeldbare woorden door gelijkluidende ver
vangt. Dan slaat hij in 1905 een principieel anderen 
weg in; hij_ ,gaat een syllabisch schrift gebruiken. 
Europese invloed is hier ·zeker slechts inspirerend, , 
niet diepgaand geweest; anders zou de man wel een 
, alfabetisch schrift bedacht of liever nagemaakt heb
ben. Men ziet dus wat op dit gebied door één man 
in weinige jaren kan worden bereikt. 

Scharff's boekje is een bijdrage ·tot de oplossillg van 
dit vraagstuk. Indien immers, zoals hij tracht aan te · 
tonen, het schrift kort voor Menes moet zijn uitge
vonden, d.w.z. kort voor de oudstè overblijfselen, 
waarop het reeds gebruikt wordt, dan zijn er geen 
onmetelijke tijdsruimtes beschikb;i.ar voor een lang
zaam ontstaan. Scharff ontleent zijn argumenten aan 
de archeologie; hij vergelijkt namelijk de tekenvor
men, die in het oudste schrift voorkomen, met de 
voorwerpen uit prehistorischen tijd; die de opgra
vingen 'ons hebben leren kennen. Een in onzen tijd 
levend schrift-uitvinder, zo redeneert hij, zou, wan
neer hij als teken een g.eweer koos, natuurlijk niet een 
geweer uit den 30-jarigen oorlog afbeelden, maar een 
modern geweer, zoals dat nu in gebruik is. In· welken 
tijd verplaatsen ons de voorwerpen, die in het oudste 
Egyptische schr,ift der eeri?te en tweede dynastie voor
komen? Niet alle tekens komen voor zulk een onder
zoek in aanmerking. Weg vallen bv. de afbeeldingen 
van mensen; dieren, planten, enz., die in alle tijden 
dezelfde blijven" Verder wordt de mogeli~kheid van 

. vergelijking beperkt, doordat van de meeste gebruiks-
voorwêrpen geen exemplaren uit den prehistorischen 
tijd zijn gevonden. Toch blijft er een reeks van tekens, 
wáarbij de vergelijking mogelijk is. Het betoog is dan 
bv. zo: het teken voor huis is een rechthoekige platte
grond met deuropening; deze rechthoekige bouw is 
pas begonnen, töen men de rechthoekige lemen tichel 
maakte; deze vindt men eerst kort voor het begin 
van den oudsten histàrischen tijd; in vroeger · tijd 
bouwde men op ovalen plattegrond met ronde leem
klompen; dit teken ·dateert dus niet uit de vroege 
prehistorie, doch is op zijn vroegst op het eind d~r 
prehistorie, d.i. kort voor Men es, ontstaàn. Was het 
schrift vroeger Uitgevonden, dan zou i:nen "huis" met 
een rond of :0vaal teken hebben uitgebeeld en dóór 
de macht der traditie zou men aan dit teken in het 
schrift hebben vastgehouden, ook toen later een mo
dernere bouwwijze opkwam. Zo zouäen wij, indien wij 
een beeldschrift gebruikten, dat ontstaan was in den 
tijd, toen speer en pijl en boog de gewone uitrusting 
van den soldaat ~aren, "soldaat" nog altijd afbeelden 
als een mán met die lang vergeten, misschien zelfs on
begrepen wapenen. Het onderzoek van andere tekens, 

bv. schepen, dolk, _ mes, harpoen,_ pijl, hoog,. sikkel wat Capart in de reeds vermelde boekbespreking op
steenboor, vazen leidt tot dezelfde conclusie: zij alle merkt naar aanleiding van het z.eèr toevallige, on
tonen vormen, die pas in het laatst van den prehis- v<Ylledige kara~ter der 9verblijfselen uit ?e~ oude 
torischen. tijd_, in' ,het begin van den historischen t ijd ggypte: On raisonne trap souvent comme s1 1 Égypte 
voorkomen. avait gardé un tableau complet des événements · du 

Niet bij alle is het betoog ev~n overtuigend. Ten passé alors qu'il convient de raisonner parfois sur 
dele kunnen zij jongere aanwinsten zijn. Zoals in het ce qui a disparu plutöt que sur ce qui a survécu -
volle licht aer historie de pyramide, de opelisk e.a. meil zal goed doen deze geestige paradox niet tot 
in het hieroglyfencorps zijn opgenomen, zo zou bv. een methodisch principe te verheffen. Er wordt op 
ook de steenboor of een jonge vaasvorm een latere grond van datgene wat overg·ebleven is reeds genoeg 
àanwinst k11nnen zijn. Aan deh anderen kant is onze gefantaseerd om niet naar fantasieën gebouwd op 
~ennis van het oudste schrift verre van volledig; het hetgeen verdwenen is te verlangen. 
kan op toeval berusten1 dat daarin geen tekens voor- Nog één vraag te11slotte .. Hebben de Egyptenaren 
komen, die op een ouderen tijd van ontstaan wijzen. den stoot tot schrijven van elders ontvangen, zoals 
Het meest overtuigend lijken mij tekens als huis, de bovengenoemde Neck dien van schrijvende, Euro
schip en dgl. Wil men al deze afbeeldingen van voor- peanen ontving ? Met alle. voorzichtigheid spr_eekt 
werpen, die er zeker al in de vróege prehistorie zijn Scharff de gedachte uit, die ook anderen -hebben g~~ 
geweest, voor jonge aanwinsten verklaren, dan ver- uit, dat zij kennis hebben gehad van het feit, dat de 
liezen wij allen vasten grond onder de voeten. Sumeriërs een schrift bezaten. Indie;n dit zo is, dan is 

In ieder geval is dit een poging het historisch pro- gelukkigerwijs hun kennis daarvan zeer . oppervlakkig 
bleem niet speculatief op te lossen met een betoog, geweest. Hadden zij er iets meer .van geweten, dan 
dat grotendeels op een philosophischen voorkeur voor zouden zij waarschünlijk het principe hebben over· 
ontwikkeling .of schepping berust, doch door his- genomen, dat een""f'eken den volledigen klank van 
torisch onderzoek. Wij kunnen slechts hopen, .dat een woord met inbegrip- van de klinkers voorstelde; 

· nieuwe vondsten aan .den enen kant onze kennis van zij zouden dan latçr evenals zovele andere volken 
. het oudste' schrift zullen vermeerderen, inet · name tot een syllabisch schrift zijn overgegaan en nooit 
ook de vraag zullen beantwoorden, of er werkelijk <len weg hebben betreden, die, naar het schijnt, van 
niet vóór de .eerste dynastie is geschreven, en dat zij alle volken der wereld alleen hèn tot de ontdekking 
aan den anderen kant çms meer voorwerpen. uit den van alfabetische tekens heeft geleid. 
oudsten tijd zullen leren kennen, waardoor de verge- Leiden, September 1943 A. DE BucK 
lijking op meer tekens zou kunnen worden toegepast. * * 

Men zou zich als pendant een analoog onderzoek " 
van de waarde;n ,der tekens kunnen voorstellen ; in A. SCHARFF, W ·esensunterschiede ägyptischer und_ 
dezer voege; het teken "haas" heeft een klankwaarde vorderasiatischer Kunst, Leipzig, i . · C. Hinrichs 
1vn. In het ons bekende Egyptisch luidt het woord ·Verlag, 1943 (8vo, 56 blz" 52 ill. op XXII platen) 
voor haas echter anders. In welken tijd en waar was = Der Alte Orient, 42. 
wn eens-- het woord voor haas? H et is echter nage- Het is een der vele verdiensten van H. Schäfer ge-
noeg uitgesloten, dat 0nze kennis van het Egyptisch wezen te hebben op het essentieele verschil, dat be
<l~er oudste tijden ooit groót genoeg zou worden om staat tusschen de Grieksche kunst (sinds de 5de 
d1t te beoordelen. - . . eeuw v. Chr.) , hierbij inbegrepen alles wat door haar 

Met grote behöedzaamheid voert Scharff enkele 1- geest is bevrucht, en alle andere kunst: _nl. het al of 
-argumenten aan, die de plaats, waar het schrift is niet gebruik van het perspectief · en wat daarmee 

uitgevonden nader zouden kunnen bepalen. Op zich- samenhangt; men zou ,dit als . een gevolg . van ken
zelf weer een juist uitgangspunt: een schrift, waarin theoretische opvattingen kunnen beschouwen. Daar
een kangeroe als teken voorkomt, zal zeker in Au- · idoor kwam echter de nadruk te liggen op het karak
stralië en niet in onze streken zijn ontstaan. Wat ter d er Egyptische kunst als niet-Grieksche. M aar 
Scharff _hier te berde brengt om de Delta als vader- daar reeds op het eerste oog groote verschillen be
land , der hiëroglyfen waarsd1ijnlijk te maken is echter staan tusschen Egyptische en andere niet-Grieksche 
niet overtuigend. Het is jammer, dat het hem -~iet ge- kunst, is het noodig zich öok van de verschillen be-· 
lukt is een zeker resultaaf te bereiken, want dit zou wust te worden en deze te formuleeren. H . Frankfort 
een belangrijke bijdrage zijn tot de oplossing van een besprak dit probleem in zUn O n Egyptian Art (JEA 
(\nder. vraagstuk, nl. of de Delta dan wel Boven- 18, 1932, 33-48) én gaf als wezenlijk onderscheid t us
Eg~p.te in ~oor-dynastische ~ijden in cultureel en schen de Egyptische en M esopotamische kunst aan, 
politiek opzicht de suprematie heeft bezeten. Dat dat de eerste cubistisch, de andere cylindrisch was. 
?it nog ~t:eds een vraagstuk is: vi~dt zij1: verkl_aring Men zou nu, gezien den titel, verwachten, dat 
m het te1t, 1dat het .archeol?~isch materiaal µit de Scharft op dit punt is willen doorgaan. Maar hij 
J?elta l_li~:erst. scha~rs 1s. ~e~ 1s du.s. geen "wonder, ~at wilde nagaan, waarin het gemeenschappelijke van de 
Scharff. m dit op~~c~t wem1g. positiefs biedt ;_ s~hnft Egyptische ki.mst en die van Vóór-Azië bestaat en 
zowel als- vergehJkmgsmaten~~l. ontbrek~? mt de hoe de verschillen zich openbaren (blz. 8). Onder 
J:?~lta zo go~~ als geheel. pat ZIJ m ouden tlJd_belan~- Vóór-Azië vallen. evengoed de Soemeriërs als ·de 
nJk moet }IJn geweest, is een. verond~rstepïng, die Rethieten of-. Assyriërs, Babyloniërs en de kunst van 
voornam~~iJk steunt op aller.~ei godsdienstige gege· den Tell Haläf. Allereerst bespreekt hij het gemeen
vens. WIJ zullen eerst ·over rIJkere vondsten, dan de scb.appelijke (blz. 9 vlg.) , de versc;hilleri gaat hij na 
De~ta ons tot nu . _toe. heeft beschoren, moeten be- aan de hand van :drie groepen voorbeelden: de Oude 
.schikken, .: voor wiJ dit pro?leem ku~nen OJ:?losse!1. Rijk's kunst in Egypte en die der Soemeriërs en Ak-
W ant er moge een korrelt1e waarheid schuilen, in , 

-~----·------·----·~~---~--

kadiërs in het 3de millenium, daarna stelt hij die van 
bet Midden Rijk en die uit den t ijd van Hammoerabi 
naast elkaar, tenslotte vergelijkt hij het Nieuwe Rijk 
met de kunstvoortbren_gselen der z.g. bergvolkeren, 
met name Tell Haläf. 

Scharff weet als geroutineerd archaeoloog en k~nst
historicus allerlei fijne en juiste · opmerkingen te ma
ken , d ie men zelf kan toetsen aan de hand der vele 
afbeeldingen die hij geeft en waarbij het .een uit_: 
stekende gedachte was ook ditmaal weer de te verge
lijken objecten tegenover :elkaar af te beelden. Het 
wil mij echter voorkomen, dat vele der verschillen 
die Scharff a_aµgeeft , niet essentieel maar accidenteel 
zijn, zoodat wij hopen, dat de schrijver hierop nog 
eens zal t erugkomen. · 

Hij die meer wil weten over het behandelde, kan 
zich door de vele litteratuur (blz. 34-50) gemakkelijk 
orië_nteeren. Natuurlijk ziet men hier, dat een Egypto
loog aan het woord is, maar dan een vakman, die 
ook ernstig studiè heeft gemaakt van de andere ge
bieden van het Oude Oosten. Daardoor was hij in 
staat reeds menige waardevolle bijdrage te leveren, 
bv. zijn studie over. de oudste betrekkingen tusschen 
~gypte kn Mesopotamië (ZÄS 71, 1935, 89-106) en. 
zijn boekje over de vroegste beschaving van deze 

' 1.anden (AO 41). Ook zijn laatste oeuvre kan warm 
aa nbevolen worden: Hij spreekt echter vaker over de 
aesthetischë waarde der kunstwerken (bv. 25. 26, 
27, 31 [Wertvergleich]. Deze waardeering is uiter
aard subjectief" maar zijn boekje is daardoor ook 
persoonlijker geworden dan anders het geval zou zi]n. 

, Leiden, 15 September 1943 JOZEF JANSSEN 

ASSYRIOLOGlE 

De Toren van Babylon 
Naa~ aanleiding vooral van: FR. WETZEL und F. H . 

W EISSBACH, Das Hauptheiligtum des Marduk 
in Babylon, Esagila und Etemerzanki. Leirzig, 
J. C. Hinrichs Verlag, 1938. (fol., VIII, 88 blz., 
24 pl.. 1 afb.) = Wissenschaftliche Veröffeht
lichung ~er Deutschen Orierit-Gesellschaft, 59. 

0. E. RAVN, Herodotus' description of . Babyl:Jn. 
Kjöbenhavn , Nyt Nordisk Fprlag Arnold Busck, 
1942 (4°, 108 blz., 16 pl., 2 diagr.) . . 

H . J. LENZEN, Die Entwicklung · der Z ikurrat van 
ihren Anfängen bis zur Zeit der III. Dynastie 
van Ur. J:.,eipzig, 0 . Harrassowitz, 1941. ( 4°, 66 

. blz., 17 plattegr" 2 doorsneden ·eri 4 pl. ) . = Aus
grabungen de.r deutschen Forschungsgemeinschaft 
in Uruk-Warka, Band 4. 

De tempeltoren van den god Marduk ~f M erodach,' 
het centrale heiligdom der stad Babylon, heeft vooral 
in verband met het aloude Bijbelverhaal in Genesis 11 
steeds de verbeeldingskracht geprikkeld. Ten onzent 
begon de wetenschappelijke belangstelling met de ver
handeling van C. P. Tiele, De hoofdtempel van Ba
bylon en die van Borsippa, in de Verslagen en M ede
deelingen der Kon. Akademie, Amsterdam 1886, welk 
opstel door F. Hommel (Han'dbuch der Altertumswis
senschaft III/ l , 1, blz. 299, noot 1) terecht als baan-, 
brekend w~rd gekenschetst; en. meer dan een halve 
eeuw later bood Th. A. Busink een der laatste zelf
standige pogingen tot reconstructie: De Toren van 
Babel, zijn vorm en 'zijn beteekenis (Batavia 1938). 

1 
1 
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Daartusschen la~ . de opgraving van Babylon door 
R. Koldewey en ZIJn medewerkers, die ondanks in
drukwekkende resultaten ·_ door Koldewey samen
gevat in zijn boek over Das wiederstehende Babylon 
( 4de ed. Leipzig 1925) - niet onder een gelukkig g-e
sternte heeft gestaan. Het onderzoek werd in 1917 
gedurende den eersten wereldoorlog tengevolge · van 
de Engelsche bezetting van het land onder generaal 
Maude af geb:r:oken; Koldewey overleed na langdurige 
ongesteldheid in 1925, en de groote publicaties der 
resultaten van deze opgraving in de Wissenschaft
liche · Veröffentlichungen der qeutschen Orient-Gesell
schaft (afgekort WVDOG) verschenen sedert zijn dood 
slechts langzaam. Door deze vertraging heeft ook het 
mooie werk van E. Unger, Babylon, die heilige Stadt 
(Berlijn - Leipzig 1931) in vele bijzonderheden · 
slechts een tijd~lijk .en voorloopig karakter. De deelen 
over de stadsmuren (1930) en over de koninklijke 
burchten (1931 en 1932) zijn bewerkt door Koldewey's 
medewerker Friedrich Wetzel, .die straks op zijn beurt ""- · 
dóor blindheid werd gehandicapt. 

Eindelijk, tegen het 1eind van 1938, één jaar voor 
den tweeden wereldoorlog, verscheen het al lang ver
wachte deel over d.e hoofdtempels, dat .de aanleiding 
i,s tot dit artikel e11 waarvan het archaologische ge
deelte door Fr. Wetzel en het philologische door 
F. H . Weissbach .is bewerkt: Das Hauptheiligtum 
des Marduk in Babylon, Esagila und Etemenanki 
( = ·Ausgrabungen der deutschen Orient-Gesellschaft 
in Babylon, deel VII, WVDOG 59). Dit standaardwerk 
kon nog niet worden benut door Th. A. Busink in 
zijn vermelde. verhandeling :en evenmin door J. Jor
dan in zijn :nuttigen en overzichtelijken Guide through 
the ruins of Babylon and Borsippa (Baghdad 1937). 
Pas -de Deensche geleerde 0. E. Ravn heeft er zijn 
voordeel mee kunnen doen in zijn voortreffelijke 
monographie, die veel meer bi-edt ,dan de titel belooft: 
H erodotus' descrip.tion of Babylon. Al deze werken 
zijri iQ. de Öoekerij van ons Instituut aanwezig. 

In zeker opzicht is ook ,het groote werk van 
W etzel en Weissbach .een t ·eleurstelliQg. Vel.en zul
len nog nauwkeuriger inlichting.en over het uiterlijk 
çn vooral ook over het doel van den beroemden , 
tempeltoren hebben verwacht. Hoe deerlijk weinig 
' :r thans nog van over is, weet weliswaar ieder, die 
afbeeldingen van dit terrein heeft gezien of die het 
zelf - zooals de ondergeteekende gedurende drie 
dagen in 1932 .en één dag in 1939 - heeft bezocht, 
bestudeerd en gephotographeerd. Hetgeen eertijds 
een der hoogste torens ter wereld geweest is, meer 
dan 91 m hoog - slechts door de beide grootste 
pyramiden van Gizeh (ongeveer 146 m en 143 m) 
overtroffen - is . heden een vijver of poel, die in 
den overstroomingstijd boordevol met water is ge
vuld . _Deze verandering werd zoowel door natuur
lijke alsook door historische redenen teweegge
~racht: àoor de algeheele verwoesting van dit ge
weldige bouwwerk èn :door dèn hoogeren stand van 
het grondwater ten gevolge va:n den gewijzigden 
loop van den Eufraat 

Bij :de verwoesting.en in de oudheid moet men on
derscheiden tusschen degene, waarbij het geweldige 
massieve bouwwerk z-elf met al zijn terrassen werd 
gesloopt en deg.ene, waarbij slechts de top met den 
tempel -daarop en diens kostbare inventaris werd ge
plunderd en af gebroken. Verwoestingen van het 

1eerste soor t zijn 1er vermoedeljjk . slechts twee ge. 
weest: door koni~ Sanherib in 689 v. Chi. , en door 
Alexander iden Groote bij diens poging tot herbouw in 
323 v. Chr. De verwoestingen of plunderingen door 
de Hethieten onder Mudilis I in 1600 v. Chr., door 
de . Assyriërs -onder Tukulti-Ninurta I in 1236 en 
·onder Assurbanipal in 648, evenals die door de Per. 
zen onder .Xerxes omstreeks 470 v. Chr. waren van 
het tw.eede soort. · · 

-Die door Sanherib - - aanschouwelijk beschrev~n 
in het "Bavian-opschrift" - behoor;de daarentegen tot 
l iet eerste soort en was zoo grondig, ' dat door de 
opgravingen in het geheele stadsgebied bijna niets 
van vóór 689 voor den dag is gekomen. De stad met 
haar tempels en paleizen, door Koldewey opgegra
ven, is "het groote Babel", dat koning N ebukad-
11ezar II tot zijn koninklijke residentie gebouwà 
heeft (vgl. Daniël 4, 30). Aan d.ezen ook uit den 
Bijbel bekenden koning was dan ook de tempeltoren 
in zijn grootsten :en meest indrukwekkenden omvang 
te danken. ' 

In welk~n toestand de "vader der geschiedschrij
ving" Herodotus dit bouwwerk omstreeks 450 v. 
Chr. nog zelf zou kunnen hebben gezien, ka.n men 
slechts gissen. Ongeveer .. twintig " jaar eerder had de 
l!edeeltelijke verwoesting en ontwijding van het hei
ligdom door de Perzen plaats geh~d, waarvan Strabo 
(cap. 138) bericht en waaraan te twijfelen (ondanks 
Busink, a.w. blz. lOv) wij geen recht hebben. Ver
moedelijk lagen· het bovenste terrás met den boven
tempel en ook de trappen en opgangen toen in puin 
of waren zij nog slechts gebrekkig hersteld. Zoo is 
het verklaarbaar, dat Herodotus in zijn anders uit
voerige en aanschouwelijke beschrijving het aantal 
terrassen of étages verkeerd opgeeft (acht étageblok
ken in plaats van zeven) , dat hij de voorspringende 

· hoofqtrap, die tenminste ·tot het eerste, wellicht 
echter tot het hoogste terras heeft gevoerd,: met 
stilzwijgen voorbijgaat en ,dat zijn beschrijving ook 
der overige opgangen ,onduidelijk is. Ook het grond
vlak van het gebouw bedroeg in werkelijkheid slechts 
de helft van hetgeen hij opgeeft. Zijn beroemde be-
1;chrijving (Hist. I, 181-183) is dus slechts van be
l rekkelijke waarûe. 

Qngeveer 125 jaar later · was het geheele bouw
vverk verdwenen. In dit geval had de verwoester de 
beste bedoelingen. Alexander de Groote w~kle Ba
bylon tot het middelpunt maken van zijn · veroverd 
wereldrijk en den vervallen toren in zijn oude glorie 
herstellen. Tot :dit . doel liet hij al wat er nog van 
over was afbreken 1en . het . puin op ,een bepaalde 
plaats ten Noordoosten van de bovenstad aphoopen. 
.Het plan viel door Zijn . plotseling-en dood - hij 
stierf, zooals men we-et, in Babylon ' - in duigen, al 
werd de slooping ook .in .de jaren daarna bJijkbaar 
nog voortgezet. Gesloopt wèrden toen,• zooals reeds 
uit klassieke schrijv-ers, zooals Arrianus ,en Strabo 
bleek, beide heiligdommen, de tempel Esagila en de 
toren Et.emenanki. Dit blijkt ook uit een korte, maar 
belangwekkende oorkonde, gedateerd uit het zesde 
jaar van het schijnbewind van den gelijknamigen 
nageboren zoon van den grooten koning, dus uit 
het jaar 317 v. Chr. Het is een kwitantie over één 
IJ1ine zilver, door een zekeren Baruqä ter beschikking 
gesteld ter · verwijdering· van de afbraak van den 
tempel Esagila. Dat deze oorkonde (Cuneiform 
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fexts IV; 39c) ,evenals- alle andere .bronnen, jonger 
dan Nebukadnezar, bij Weissnach in diens behande
]in& van de Keilschriftlichen Quellen (a.w; , blz. 
37 vv.) ontbreekt, is jammer. Door den bouw van de · 
nieuwe hoofdstad Seleucia werd daarna het middel
punt v~n het Ç>ostelijke. rijk der Diadochen naar 
de Tigns verplaatst. Antiochus I Sater (280-260 v. 
Chr. wàs blijkens zijn opschrift (V Rawlins~n 66) 
van plan, Esagila te herbouwen, maar het pum van 
,!en tèmpeltoren Etemenanki bleef ]j_.ggen. 

Ook van de fundamenten haalde •de bevolking 
daarna nog de baksteenen als bouwmaterialen weg, 
tenslotte zelfs stelselmatig op last van de Turksche 
regeering. En het grondwater steeg telkens hooger. 
In 1912 was het waterpeil door den bouw van den 
~.tuwdam te Hindîje buitengewoon laag. Hiervan heb
ben de opgravers gebruik gemaakt. ,Sindsdien . i~ de 
kans weer verkeken. Onze kennis van den beroemden 
toren op grond van d e o p g r a v i n g en blijft he
laas beperkt . tot de 'fundamenten van het onderste 
terras en tot de onderste (in het gunstigste geval 
achttÎ.en) treden v~~e drie trappen. 

Dit poovere resultaat nu wordt aangevuld door het 
heroemde "Esagila-tablet", waarop ' de maten van 
beide tempels zijn opgegeven. Het is een afschrift, 
niet uit Babylon, maar uit Uruk afkomstig, van d.e 
hand van één der leden uit een bekend · geslacht van 
regenten en geleerden (vgl. hierover G. Goossens,· 
Uruk sous les Séleucides in de Mededeeliri.gén der 
Kon. Belgische Acadeinie 1941, blz. 229 v.) en wel 
gedateerd uit het 83ste jaar van de Seleuciden-aera, 
d.w.z. het jaar 229 v. Chr. Al was toen slechts het 
opgehoopte puin van den toren over, toch is deze 
traditie vermoedelijk betrouwbaarder dan het (fei
telijk meer dan twee .eeuwen oudere) bericht van 
Herodotus. Ook van dit tablet .geldt het woord: 
Habent . s'!ua fata libelli. Het werd reeds ~n 1876 door 
George Smith voorloopig ontcijferd, ging daarna W:eer 
verloren, kwam in 1913 weer voor den dag en is 
thans ill' het Louvre. De beste ' editie in autographle 
is die van Thureau-Dangin (TCL VI No. 32); de 
beste behandeling en verklaring vindt men thans 
in het werk van Wetzel en Weissbach, waardoor 
die van Unger op beslissende punten werd verbeterd. 

De moeilijkheden zijn groot, ook afgezien van la-. 
cunes in den tekst en van moeilijk leesbare schrift
t:eekens. Hierbij komt de opzettelijke soberhEjd en 
do11kerheid van den schrijver, die zijn mededeelingen 
slechts voor een kleinen kring van ingewijde:µ heeft 
bedoeld en behalve zeldzame uitdrukkingen ook een 
eigenaardigen vorm van berekening heeft toegepast. 
Hij stelt de vlakken voor als bebouwd akkerland en 
i!eèft de · hoeveelheden graan op, waarmede deze 
denkbeeldige akkers zouden kunnen worden -bezaaid. 
Hierdoor worden de berekeningen van het grondvlak 
noodeloos ingewikkeld, die echter bij nader toezien 
vrij nauwkeurig overeenkomen met het resultaat der 
opgraving: ruim 91 m2• 

W eissbach deelt de oorkonde in negen paragrafen, 
waarvan slechts § 4-7 voor den tempeltoren in aan
merking komen. § 1-3 behelst de pleineri. en poor
ten van den hoofdtempel Esagila en § 8 en 9 het· 
011derschrift, benevens een nuttige opgaaf der (zuiver 
sexagesimale) maten. Dan i s de moeilijkheid dez·e, 
dat wel de maten der pleinen, maar niet die der b~-

langrijker .-gebouwen . en ,v.ertrekken van .den hoofd
tempel zouden zijn opgegeven. Vindt men deze ont
brekende optelling soms in § 6 (Vz., r . 25-35)? Maar. 
door de uitdrukking nuchar in Vz. r. ~5 en 35 kan 
slechts de tempeltoren of het heiligdom op den top 
daarvan zijn aangeduid. Den besten uitweg uit d.eze 
moeiljjkheid hebben Weissbach en daarna ook An-
drae (MDOG 71) gewezen, waarbij ook de opmerkin
gen va:n W. v. Soden (Göttinger Gei. Anzeigen 1938, 
blz. 523) moeten worden vergeleken. Het kleine hei
ligdom ·met zijn twee verdiepingen, dat op het -yijfde 
terras van den tempeltoren was opgetrokken, is op 
kleiner schaal ,een nauwkeurige nabóotsing g-eweest 
van het groote heiligdom beneden. Het was als het 
"' are het hemelsche Esagila, het "voorportaal" (sa
lfuru) van · den hemel en het pendant van den groo
ten Marduk-tempel beneden. 

Opzettelijk zijn in § 6 fde maten van de gebouwen 
(lees bïtati) en van de vertrekken enkel door cijfers 
opgegeven. Men kan tenzij de grootere dan wel de 
kleinere maat invullen; naar gelang men het heilig
dom boven of dat beneden bedoelt. De aanvulling 
van een regel achter r. 41 met de maten van de 
zesde étage is dan overbodig. Het eigenlijke kleine 
heiligdom, dat op het vijfde terras staat en dat naar , 
afmetingen en indeeling het best kan worden ver
geleken met den "Witten tempel" te Uruk (ki$$U 
volgen~ r. 42) yormt zelf de ~zesde étage. Daarboven 
verheft zich dan nog als de zevende en hoogste ver
dieping het hemelsche "voorportaal" (saburu), waar
van de maten niet uitdrukkelijk zijn opgegeven, maar 
,gemakkelijk kunnen worden berekend. De hoogte 
van het geheele gebouw komt overeen met de l<!n_gt-e 
der vier -zijden van het grondvlak; ruim 91 m. 

Lastig, · ja bijna onoplosbaar, is nog het probleem 
der opgangen. Daar nauwkeurige gegevens ontbre
ken, zal hier voorloopig geen zekerh,eid zijn te ver-. 
krijgen. ·· Men vergelijke de afbeeldingen van zeven 
verschillende reconstructies · bij Busink, a.w., pl. I en 
Il; van de vier , belangrijkste (door Moberg, Dombart, · 
Andrae en Busink) bij Ravn, a.w., pl. XIV en XV ; 
voorts -die van Stuck in het Museum te Baghdad, 
welke met die van Martiny overeenkomt, bij W etzel 
en W -eissbach, a.w., pl. 17. Hier moeten m.i. niet tech
nische vragen;. maar een zakelijke overweging den 
doorslag geven. Indien de hoofdtrap inderdaad uit
sluitènd ten behoeve van de processie der goden
beelden op het nieuwjaarsfeest diende, dan moet 
deze trap rechtstt-eeks hebben geleid naar het kleine 
heiligdom op de bovenste verdieping, waar de ,ritu
eelen der lot.sbepaling en der godenbruiloft hebben 
tilaats gehad (vgl. mijn Leidsche oratie o.ver Nieuw
jaarsf eest en koningsdag, 1927). Ook op grond vaJ:l 
deze ovierweging geef ik aan de reconstructie van 
Andrae de voorkeur (bij Busink pl. I No. 2, bij Ravn 
pl. XV, No. 1). · .. 

Hiermede komen wij te staan voor de belangrIJkste 
vraag: die ·naar de bedoeling van het geheele bouw
werk. Hier komen wij thans een grooten stap verdt;r 
door het grondige onderzoek van H. ]. Lenzen: Die 
Entwicklung der Zikurrat van ihren · Anfängen ~.is 
zur Zeit der JIJ. Dynastie . van Ur. Door z1Jn 
medewerking bij de opgraving van den beroemde_n 
tempeltoren van Umk, die zooveel beter b:waard .1s 
gebleven dan die te Babel, is Lenzen op dit t.~rr~m 
een der meest bevoegden. Weliswaar beperkt hiJ zich ' . 
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tot de oudste perioden. Met nadruk wijst hij op de 
uiterlijke overeenkomst tusschen den tempeltoren en 
het altaàr (a.w" blz. 59 v.). In dit verband verdient 
de naam van wijleh Prof. Joh. de Groot eervolle ver
~elding, die reed~ in 1924 in een verhandeling ove.r 
de altaren in het voorhof van den tempel van Sa- _ 
lomo deze analogie aantoonde. 

Het moet opvallen, ~at bij' den tempel elk spoor_ 
van een cultise'h voorwerp ontbreekt, dat met het 
groote brandofferaltaar bjj den tempel te Jerusalem 
-zou overeenkomen. Als een reusachtig altaar ver
heft zich in à'e pla:1;1ts daarvan de tempeltoren zelf 
naar den hemel. 
· Evenwel is de bedoeling niet of niet in de eerste 
plaat's geweest, dat van d~n top de rook van brand- -
offers als een "liefelijke geur" tot de goden zou op
stijgen. De grondgedachte werd hier ve€'.leer spoedig 
gecombineerd ·met andere gedachtengangen, die ~~n 
ook wel de eigenlijke aanleiding zullen geweest z1Jn, 
dat in· Israël altaren uit behouwen steenen met étages 
en trappe~ verboden werden (vgl. Exod. 20, 25 v.). 
De toren met zijn zeven étages werd als een af
beelding beschouwd van den hemel met zijn zeven 
sf eren. Bij gelegenheid van het feest daalt de god-

'• 

heid van- haar hemelsche woonplaats langs het he. 
inelsche "voorportaal" op den top va_n den tempel. 
toren naar haar aardscheri tempel af, die aan den 
voet van dezen toren is gelegen. _ En vandaar trekt 
de processie bij gelegenheid van het -nieuwjaarsfeest 
dan verder, om langs de processiestraat het onder. 
aardsche heiligdom buiten de stad te bereiken, waar 
zinnebeeldig (wellicht pantomimisch) de strijd -met 
en de overwinning over de machten der onderwereld 
werden voorgesteld. Op deze wijze zijn er feitelijk 
drie heiligdommen ge:veest, die bij elkflar behoor-

-den en waardoor de drie deelen van den kosmos 
werden af ge beeld: de hemel ( = de tempeltoren met 
den kleinen tempel daarboven), de aarde (= de groó
te tempel beneden) en de onderwereld ( = het zoo
genaamde feesthuis of b'it akïtu buiten· de stad). De 
oorsprong van deze kosmologisçhe opvatting der drie 

~ cultische gebouwen zal moeten worden toegeschreven 
aan het tijdperk der derde dynastie van Ur (koning 
Ur-Nammu, . ongeveer 2100 v. Chr.). Verklaarbaar 
wordt dan op deze wijze ook de opvatting van den 
tempeltoren als de "band tusschen den hemel en de 
aarde'-' en als de "navel der wereld". · 
Leiden, 25 O~tober 1943- F. M. Ttt. BöHL 
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ALGEMEENE WERKEN 

H en n i g, R. Das vor- und frühgeschichtliche Al
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volledige beschrijving hunner resultaten. Van hoe
vele belangrijke opgravingen bezitten wij na tien
tallen jaren nog slechts een voorlopig bericht of in 
het geheel niets. Zo weten wij, om bij het opgra
vingsterrein van Gize te blijven, niets van de Itali
aanse opgravingen aldaar - zij hebben trouwens 
slechts kort geduurd - terwijl van Reisner's uitge
breide werkzaamheden op het aan Junker's con
cessie grenzende terrein slechts weinig is bekend ge
worden. Wanneer zullen deze belendende Ameri
kaanse opgravingen - en zonder deze blijft Junker's 
publicatie een torso - volledig worden gepubliceerd, 
nu Reisner overleden is? Het is waar, dat de tegen
woordige · opgravers althans een uitgebreid dossier 
van zorgvuldige aantekeningen, een compleet archief 
van photo's nalaten; doch hoeveel waarnemingen, 
overwegin~en, conclusies, hypothesen gaan toch alti].d 
nog met den man, die van dag tot dag het werk heeft 
gevolgd, verloren. 

Maar ik wilde niet klagen, doch mij verheugen. 
En verheugend is het verschijnen dezer delen vooral 
ook, daar deze opgravingen een bij uitstek belangrijk 
terrein betreffen. De aan J unker toegewezen strook 
maakt namelijk deel uit van het residentiekerkhof 
der vierde dynastie. Aangelegd tegelijk met het ko
ningsgraf van d_en machtigsten farao .dier dynastie, 
Cheops, bleef het ook onder de volgende dynastieën 
in gebruik, al boette het gaandeweg veel van zijn 
luister in; en zo vinden wij in deze dodenstad zoal 
niet het opgaan - ouder dan de vierde dynastie is 
hier niets - dan toch het blinken en verzinken van 
het Oude Rijk weerspiegeld. De ondertitels der eerste 
delen spreken van de vierde en vijfde dynastie en 
met sommige der in de latere delen behandelde gra
ven komen wij terecht in de zesde dynastie. 

Veel zorg is door Junker aan de datering der graven 
besteed. Immers .pp dit gebied heerste de grootste 
verwarring. Men was g.eneigd vrijwel alles wat in 
Gize werd g.evonden aan de vierde dynastie toe te 
schrijven. Even chaotisch als het grotendeels met zand 
bedekte en onoverzichtelijke bebouwde terr.ei:n waren 
daardoor onze opvattingen over de kunst der vierde 
dynastie. Eerst de systematische blootlegging van het 
hele kerkhof heeft het mogelijk gemaakt scherp te 
scheidert tussen wat tot de vierde dynastie behoort 
en wat van later datum is. Want ook ná de vierde 
dynastie lieten vele hoogwaardigheidsbekleders zich 
nog in Gize begraven, sommigen uit piëteit jegens de 
plaats, waar hun vaderen lagen, anderen, daar zij 
een priesterambt bekleedden bij één der pyramiden
tempels. Hun gehechtheid aan de tradities van Gize 
blijkt ook uit hun namen, die dikwijls met dien van 
Cheops zijn samengesteld. Dat personen, die zulk 
een naam dragen, onder de regering van dien koning 
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zelf zouden zijn geboren, is dus een misvatting; zij 
kunnen in . zeer veel later tijd hebben geleefd. Tegen 
bet einde der zesde dynastie treedt een algemene 
verarming in. De bevolking van Gize bestaat nu 
voornamelijk uit priesters, die in een of andere 
functie werkzaam zijn in de dodenstad. Zij nestelen 
zich met hun graven in en tussen de grote mastaba's, 
ontzien zich zelfs niet het materiaal voor hun eigen 
graf geheel of gedeeltelijk te rov~n uit de oude gra
ven : e·en archeologische illustratie van de toestanden 
in dien revolutie-tijd, waarin het Oude Rijk te gronde 
gaat, zoals de Klachten van Ipoewer die beschrijv~n. 
Junker's opgravingen hebben orde in deze verwarring 

' geschapen. Na de verwijdering van alle parasitaire 
bouwsels van lateren datum staat het kerkhof der 
vierde dynastie weer voor ons, zoals Cheops en zijn 
architect het hebben ontworpen. Daardoor is ons 
tevens de bijzondere aard van de architectuur en 
kunst van deze periode openbaar geworden; hij vormt 
een scherpe tegenstelling met dien der vooraf gaande 
evenzeer als met dien der latere kunst. 

Zeldzaam indrukwekkend is het beeld van de oór
spronkelijke dodenstad uit den tijd van Cheops en 
Zijn . onmiddellijke opvolgers, dat uit de beschrij
vingen en afbeeldingen van Giza I voor ons oog ver
rijst. Cheop's pyramide vormt het middelpunt. Daar
voor, d.i. ten 0. ;daarvan, liggen in .enkele kleine 
pyramiden zijn gemalinnen, daarvoor weer in regel
matige rijen de graven van zijn naaste familieleden. 
Op eerbiedigen afstand ten W. van de grote pyra
mide - een strook van 200 m is onbebouwd ge
laten - liggen de hov·elingen naast hun heer. De in
richting van ·dit kerkhof is niet aan het toeval over
gelaten; de graven zijn volgens een van te voren en 
blijkbaar tegelijk met den bouw van het konings
graf zelf ontworpen plan aangelegd aan straten, die 
van W. naar 0., ·dus recht op de pyramide (van 
Çheops aan lopen en die reèhthoekig gesneden worden 
door andere, die N.-Z. lopen. Deze graven, zoge
naamde mastaba's - stenen grafheuvels op een lang
werpig vierkant grondvlak met glooiende zijwanden 
en horizontaal bovenvlak ~ vormen met hun lange, 
overwegend horizontale lijnen, die zich geheel aan
passen aan het evenzo geaarde Egyptische landschap, 
een treffende tegenstelling met de trots naar boven 
strevende lijnen der pyramide, die de dodenstad be
heerst. Luchtfoto's zijn wel het best in staat ons een 
indruk te geven van den groten, strengen eenvoud 
van dit ontwerp, waarbij men dan moet bedenken, 
dat de voltooide en ongeschonden pyramide een dek 
van den fijnsten kalksteen heeft gehad, zodat de vier 
zijden uit volkomen gladde vlakken bestonden; en 
hetzelfde geldt van d~ mastaba's. Deze strenge stijl 
vindt men in alle details terug. In de kamer, waariri 
de sarcofaag van den koning staat, is generlei ver
siering aangebracht; de wanden zijn geheel naakt, 
doch van kostbaar graniet en feilloos glad; ook 
de lijkkist zelf is van den eenvoudigsten vorm en 
onversierd. Bij de mastaba's vinden wij dezelfde sober
heid in .elk onderdeel: geen deur of ornament ver
levendigt de gladde buitenmuren; geen kamers ver
breken de eenheid van den massieven tumulus; slechts 
een .s~ chacht voert van het dak naar de grafkamer, 
die diep in den rotsbodem onder de mastaba is uit-

cbitectuur 'die · rhythmische geleding terug: de muur, 
gehakt en deze werd natuurlijk na de begrafe% die het geheel omsluit, is niet vlak, doch springt iri 
hermetisch gesloten. Daar er geen kamers zijn is er nissen v0or- en achteruit, de zuilen hier zijn geen 
zelfs geen gelegenheid voor reliefs of muurschilde, zware, vierkante pilaren als in den daltempel van 
ring.en. De bonte afbeelding van het leven in al ziju Chefren, doch slank en geribbeld, een zoldering is 
verschijningsvormen, die in onze voorstelling zo on, 11iet vlak, doch bootst naast elkaar liggende palm
verbrekelijk met een Egyptisch graf verbonden is, stammen na, de muren van de grafkamer zijn . niet 
ontbreekt in het Gize der vierde dynastie geheel ei naakt, doch met fayencetegeltjes bekleed, die 'een 
al. Slechts hetg.een voor het voortbestaan van der behang van matten imiteren, enz. In allerlei onder
dode het allernoodzakelijkst was, heeft men toege. delen herkent men zo in Sakkara de vórmen van een 
laten: een st·enen plaat, waarop de dode aan der ouderen bouwtrant, die als grondstof hout, riet en 
maaltijd wordt voorgesteld, is aangebracht in dei gedroogde tichels gebruikte en die hier in steen 
Oostelijken buitenwand der mastaba, doch zelfs di1 eenvoudig nagemaakt worden. :Dit gaat zelfs zover, 
wordt door de buitenbekleding der mastaba aa1 dat men overál in deze gebouwen in steen nage~ 
het . oog onttrokken. Op dezelfde plaats zijn tegen d bootste deuren aantreft, die gesloten zijn of heel of 
mastaba één of meer kamers gebouwd, waarin he half openstaan, doch die alle natuurlijk onbeweeglijk 
offer aan den dode werd gebracht en die dus i en dus onbruikbaar zijn, alsof een levend organisme 
ligging en functie beantwoorden aan de dodentempels op een gegeven ogenblik plotseling tot roerloosheid 
die men tegen de Oostelijke zijde der pyramiden aan is versteend. Bewust heeft zich de kunst der vier.de 
treft. Zonder dit zou het graf- immers zinloos zijn dy_nastie en vooral die van · Gize van dit alles af
In hun oorspronkelijken staat er ongeveer uitziend ~ewend. Men is zi~lk, 'de eigen mogelijkheden van 
als een kubus, stoorden deze aanbouwsels nauwelijk bet materiaal bewust ' geworden; men heeft het ar
de grote lijn van het geheel. De ondergrondse graf tistiek leren" heheersen. Ook de technische vooruit
kamer is van denzelfden eenvoud als die van Cheops gang speelt een rol, want wel is de technische ai
de wanden bekleed met glad-g.epolijsten kalksteen werking reéds in Sakkara volmaakt, maar men werkt 
als imitatie-graniet beschi1derd om het kostbaarde er met zachten kalksteen en met betrekkelijk kleinz 
materiaal van ·den koning na te bootsen; de sarco blokken; onder Cheops verstaat men de . kunst enor
faag zonder versiering of opschrift, van den simpel me granietblokken naar Gize te transporteren, op 
sten vorm, maar vervaardigd van de edelste ka~k te stellen, te polijsten. Zo leren wij , de kunst van de 
l)teensoort en vlekkeloos bewerkt. Deze kamer lig vierde dynasty zien als een opzettelijk, in tegen
altijd aan de Zuidzijde van de schacht en in , de stelling• tot het jongste verleden,~ geschapen stijl van 
met verscheidene rijen stenen geblokkeerden toe uiterste soberheid en indrukwekkende strenghed; 
gang staat achter een stenen plaat, waarin een paa boven-tijdelijk en eeuwig, zoals: het voor de eeuwige 
ronde gaten. zU°: geboord, e~n g7?eeldhouwde koi; ·- woningen van :den koning en zijn omgeving paste. 
de dode, die hier a.h.w. mt ziJn graf naar bmte1 TeJ: wille van dien stijl heeft men zelfs afgezien 
kijkt, naar het offer, dat op den bodem van d van allerlei inrichtingen en voorwerpen, dié nuttig 
schacht voor hem is neergezet en naar het Noorder voor den dode waren en zeker ook door eeuwenou:de 
waar zijn ziel volgens zeer oude godsdienstige voor traditie geheiligd. Want rnen mene niet, dat alles 
stellingen haar plaats inneemt onder de nooit , ~n w.at wij k~nnen als de noodzakelijke inventaris van 
dergaande sterren. De offerplaats aan de OostziJd een Egyptisch graf, de schijndeurèn, waaruit de dode 
van het graf beant~oordt daarentegen aan een m? kon uitgaan uit het graf om het offer in ontvangst 
derne opvatting, die het leven van den d<;>~e i te .nemen, dat op een offertafel daarvoor voor .hem 
nauw verband zag met dat van de zon. Bli3kbaa werd neergelegd, de reliefs, die zijn gestalt~ en. naam 
is deze inrichting een compromis tussen twee con vereeuwigen, die de eeuwige voortzetting waarbor
currerende voorstellin~en . omtrent het :voort;bestaa gen i an de gaven hem door nabestaanden en dienaren 
na den dood: men slmt met een van beide u1t, d~c gebr~cbt, die zijn leven met zijn arbeid en ontspan
volgens de echt-Egyptische methode laat men beid ning eeuwig aari de vergankelijkheid ontrukken, de 
naast elkaar voortbestaan. . serdab met de beelden van den, af gestorvene, waarin 

Aldus in grote trekken het beeld van een typisch diens leven door vermenigvuldiging zijner afbeel
mastaba der vierde dynastie, zoals Junker h7~ ~ dingen om zo te zeggen veilig werd gesteld voor · het 
grond zijner. vondsten ont"Y:erpt .. Zeer belangnJk 1 geval dat zijn lijk ondanks alle voorzmgen de eeuwig
nu dat men m deze bouwwi3ze met, zoals men vroe heid niet zou trotseren - men niene niet, dat, dit 
ger misleid door dezen eenvo1;1d wel gedaan he~f alles eerst na de vierde dynastie zou zijn ontstaan. 
het begin van het bouwen m steen moet z1ei Op oudere kerkhoven is dit alles reeds lang , aan
waarop dan later een steeds losser ·en sierlijker bouw wezig. In Gize heeft men hiervan ter wille van de 
s~ijl zou zijn ~evolgd. De opzienbar·ende ?ntdekkirrge geslotenheid van den stijl opgeofferd wat maar enigs
biJ de opgravmgen rondom ·de trappy:am~de van Sak zins :mogelijk was; slechts een minimum, de boven
kara. hebben ons anders geleerd. Hier 1~ een reus vermelde plaat en de p'ortretkop (i.p.v. het volledige 
achtig . complex va?.- stenen gebouwen Ult de derd beeld), bleef behouden. , : . ._,,. 
dynastie tevoorschlJn g.ekomen, dat een geheel an ·Hoe· node men zich sommige ·dezer zaken heeft 
?eren g.~est ademt dan dat v~n Gize: In .~akkar ontzegd, blijkt uit he~ 'feit, dat al spoedig, zelfs tijdens 
1s het rruddelpunt de t rappyrarmde of eigenh3k trap de eerste generatie, sommigen, . çlie zich doöt hun 
n~~staba van den koning en zo.als deze geen rech~ Positie die. vrijheid konden veroorloven,; de verbo
ZIJvlakken, maar een opeenvolgmg van trappen ve den elementen weer hebben binnengesmokkeld. Zo 
toont, zo vindt men hier in ieder onderdeel der ar - · 

heeft Hemioenoe, waarschijnlijk een neef van 
Cheops, die zelf als architect vermoedelijk een groot 
aandeel heeft gehad in den aanleg van het kerkhof, 
zijn mastaba uitgebreid door voor den- helen Oos
telijken gevel een gang te bouwen, waarin aan N. en 
Z . . einde een sch~jndeur is aangebracht. Achter deze 
schijndeuren zijn in het massief 'van de oorspron
keHjke mastaba ruimtes gebroken voor de grafbeel
den. Hemioenoe, man van groten invloed - .zijn 
mastaba is v.eel grooter dan de andere - heeft zich 
blijkbaar niet gebonden gevoeld door de wetten, 
waaraan d~ . gewone s~ervelingen . onderworpen waren; 
hjj heeft in zijn graf, waaraan van · buit.en geen af
wijking te ·zien was, de eerwaarde traditie hersteld. 
Wij danken daaraan het bezit van een der mooiste 
beelden uit het Oude Rijk (thans in Hildesheim) 
dat achter een der schijndeuren werd gevonden. De 
beeldhouwkunst van de · vierde dynastie blijkt zich in 
edelen eenvoud en rustige grootheid waardig bij de 
gelijktijdige architectuur aan te sluiten. 

Terwijl. tijdens de vierde dynastie dergelijke veran
deringen in den oorspronkelijken opzet slechts spo
radisch wor'den gevonden, nemen zij in het begin der 
vijfde dynastie in getal en omvang toe. Gize is nu 
geen residend.ekerkhof meer; het wakend oog van 
den koning gaat er niet meer over; men voelt zich 
vrijer in zijn bewegingen. Men bouwt cultuskamers 
tegen de mastaba aan of spaart ze uit in het voor
heen massieve lichaam van het graf en met de graf
kamer wordt de schijndeur als heiligste plaats van 
het graf - hier immers raken deze wereld der le
venden en de andere der doden elkaar - in er.e her
steld. Het is voor Junker de aanleiding tot een uit
voerige bespr·eking van het ook door anderen her
haaldelijk bestudeerde vraagstuk van het ontstaan 
van· de schijndeur en de herkómst van de verschil
lende elementen, waaruit zij is samengesteld. Ka
mers en gangen openen ook weer de mqgelijkhcid 
tot het aanpreng.en van reliefs. Door den stijlwil 
van Cheops en de ;::ijnen uitgebannen, .doen zij nu 
opnieuw haar intree. Toch voelt men zich· nog zo 
door den strengen Gize-stijl gebonden, dat men 
eerst uitsluitend-, die composities toelaat, die betrek

' Icing hebben op den dodencultus in engeren zin, 
de spijziging van den dode: men beeldt hemzelf af, 
terwijl h~j aan den maaltijd zit, men vereeuwigt de 
r. toeten van dienaren. de personificaties van land
goederen en. dorpen, die hem 'offergaven breng.en, 
het slachten van het offerdier. Als bijzonder inter
essant vermeld ik nog de rituele vaart, die de dode 
met roei- en zeilschip onderneemt, uit Boeto naar 
het Offer'veld (is dit een aardse of hemelse plaats?) 
en naar Heliopolis. Daarentegen vindt men van de 
ons zo vertrouwde taferelen uit het dagelijks leven, 
die , elders al lang voor de vierde dynastie voor
komen, zelfs in het begin der vijfde dynastie in Gizè 
voorlopig nog niets. De afbee1dingen van het· ploegen 
en zaaien, 09_gsten, ;w-eiden, viss.en en vqgels: v~gen, 
·enz. enz., dat alles duikt hier eerst later en a.h.w. 
sèhoorvoetend op. Even spaarzaam is men aanvan
kelijk met de inscripties. Wij vinden een dodengebed 
b.estaande uit zeer korte, al'gemene en nog al vage 
formules, .de lijst van spijzen, - aan beide wijdt 
Junkci een uitvoerige bespreking, :waarin hij al het 
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materiaal uit het Oude Rijk, dat ter vergelijking 
beschikbaar is, verwerkt. ._ 

Daarbij raakt hij soms problemen aan, die voor 
bepaalde gebieden der Egyptische cultuur ·van de 
grootste betekenis zijn. Ik denk in dit verband aan 
zijn behandeling van de in het dodengebed voor
komende uitdrukking: de geëerde b~j den groten god. 
Wie is deze grote God? Vroeger zocht men in hem 
algemeen Osiris; vervolgens, toen men had opge
merkt, .dat Osiris in den oudsten dodencultus lang 
niet de alles beheersende plaats inneemt van later, 

·heeft men aan Re gedacht of aan den koning. Junker 
wil nu in hem den universelen hemel-god herken
nen, den heer des hemds, dien de Egyptenaren van 
de oudste tijden af zouden hebben gekend. Zon en 
maan zijn zijn ogen en - zo heet het in teksten van 
veel jongeren datum, doch -die volgens Junker trouw 
de alleroudste traditie bewaren - qpent · qij zijn 
levende ogen, dan wordt het dag; sluit hij ze, dan 
wordt het nacht. Aan hem zouden de . valk-god 
Horus (met wien, gdijk bekend, de koning wordt ge
:identificeerd), Re en andere g.àden hun universele 
predikaten, oudste, · grootste, enige -en dergelijke, heb
ben ontleend. Deze gedachte is Junket zeer lief en hij 
heeft haar de laatste jaren telkens weer in verschil
lende studies Nerdedigd. Zij gaat ongetwijfeld in de 
richting van de theorie vàn een oer-ihonotheïsme, 
volgens welke een oorspronkelij~e zuivere godsken
nis later is bedorven tot de veelheid van plaatselijke 
en laag-staande gods-voorstellingen. Hoe ver Junker 
dezen weg opgaat is mij niet geheel duidelijk. Eist 
hij voor dezen hemelgqd . slechts een plaats naast 
anderen in het oudste Egyptische pantheon? Of ziet 
hij in den historischen godsdienst der Egyptenaren 
met bjn dier-vormige of fetisj-achtige goden slechts 1 

de verbastéring van dien hemel.:.god-godsdienst, waar
aan al w.sit er hoogs en zuivers over de latere goden 
bij gelegenheid wordt gezegd, zou zijn ontleend? Het 
eerste kan men hem m.i. geredelijk toegeven. H~t is 
hier niet de plaats om mijn bezwaren tegen het 
tweede re ontwikkelen. Slechts één opmerking wil ik 
maken: eèn dienst van den hemel-god alléén is voor 
den historischen tijd niet bewijsbaar (in de oudste 
bronnen vinden wij een ontwikl.celd polytheïsme) ; 
het kan slechts een postulaat zijp. voor de prehistorie. 

Het gaat trouwens niet aan,' uit ' sympathie . voor 
zuik een voor ons meer begrijpelijken en .daarom in 
onze schatting hogeren godsdienstvorm bjjna den ge
helen Egy.ptischen godsdienst te kleineren. Wat wij 
niet kunnen begrijpen of navoelen (bv. de dieren
verering) is daarom nog niet laagstaand. 

Hoever . men soms van de gewone mastabavorm kan 
af wijken, daarvan is in de Gîza II beschreven mastaba 
van En-sedjer-kai een goed voorbeeld. In plaats van: 
het -onver-biddelijke graf heeft de vader van deze - · 
jong gestorven dochter een vriendelijk verblijf willen 
]10uwen. Een zuilenhal en door muren omsloten vo:>r
plein hebben het graf naar het model van de wo
ningen van dien tijd in een woonhuis herschapen. · 

Gîza IV is geheel aan één graf gewijd, dat van Kai
em-anch. In het begin der zesde dynastie heeft deze 
zich tussen ·twee mastaba's der vierde dynastie ge
nesteld door eenvoudig de straat daartussen dicht 
te bouwen. Het front heeft hij daarbij niet in de-. 

zelfde lijn gelegd als die oudere mastaba's, doch huwen? Veel behoeft deze schoon-klinkende titel 
iets achteruit, zodat nu het front van Kai-em-anch echter niet te betekenen. Na een wisseling van 
en de vooruitspringende wanden dier twee belendende dynastie zakten de leden van een afgedankt konings
graven een soort "'voorplein . vor.IJlen, een aesthetisch buis weldra af tot een staat van , vergane grootheid; 
zeer bevredigend geheel. Het merkwaardige,· ja uniek.è velen vervielen mettertijd tot armoede. Het wemelt 
van dit graf zijn de schilderingen op de muren van ~gen ·het einde van de zesde dynastie in Gize vim 
de ondergrondse grafkamer. Men had -deze Ónmid- prinsen en prinsessen, die blijkens hun graven on
dellijke omg.eving van den. dode tot nu toe onvet- danks hun ·mooie ·titels arme drommels waren. Hoe 
sierd gelaten, waarschijnlijk uit overwegingen van bet zij, Seneb's adellijl}e gemalin was recht van lijf 
magisch-godsdienstigen aard: men vreesde van de en leden .. Voor den kunstenàar, -die het graf deco
afgebeelde mensen, dieren, enz. gevaar voor den af- reerde moet de mismaaktheid van den bouwheer een 
gestorvene, een vrees. vooi:tspruitend uit hetzelfde moeilijk probleem zijn geweest. Bewonderenswaardig 
geloof aan de realiteit van het afgebeelde, dat aan is de wijze, waarop de reliefs, die nergens Seneb's 
het opstellen van beelden van den dode in het graf wanstaltigheid verbloemen, het hebbep. vermeden, 
ten grondslag ligt. In later tijd begint die schroom te ,c]eze al te hinderlijk te -çloen opvallen. Taktvol ver
minderen en Kai-em-anch heeft er zich radicaal over- mijden zij het de l:!chtgenoten naast elkaar voor te 
heen gezet. Wij danken daaraan een ·kamer vol stellen. Waar dienar-en naast hem voorkomen, moest 
interessante muurschilderingen, die bovendien onge- bij, die in werkelijkheid kleiner was, eig.enlijk naar 
schonden, met frisse kleuren zijn bewaard gebleven. Egyptische conventie groter dan deze worden voor
Het belangwekkendst voor ons is wel, dat wij hier gesteld; -dit zou 1echter een onmogelijk en daardqor 
gelegenheid hebben de techniek van den schilder te ridicuul effect te~sEP, brengen. De kunstenaar ov.er
bestuderen. Eerst verde,elde men de w_and en bracht wint de moeilijkheid meestal door hem ongeyeer 
een tekenaar- een schets_c;an._ Deze schetsen - enkele even groot af te b!'!elden als de anderen. Meest1erlijk 
zijn nog in hun oorspronkelijken staat bewaard, door- is de oplossing bij de beeldengroep van · het ,echtpaar 
dat , z~j niet zijn afgewerkt - waren hier dikwijls met twee hunner kinderen. Hier zitten man en vrouw 
zeer summier, niet meer dan een skelet. Zij lieten naast elkaar; de hoogte der 1 figuren biedt nu geen 
dus den schilder een grote mate van vrijheid. Inder- moeilijkheden, want romp en hoofd van den dwerg 
daad is deze zeer zelfstandig · tewerk gegaan; hij zijn normaal ontwikkeld. De moeilijkheid schuilt in 
verandert allerlei aan de oorspronkelijke schets of de onuitgegroeide armen en benen en deze wordt op 
negeert deze totaal. Met de vrije hé;tnd schilderend de volgende wijze omzeild: Seneb brengt de armen 
heeft hij sommige figuren nauwkeurig bewe:r:kt, doch voor de borst bijeen; zo vallen zij weinig op. Het 
andere a.h.w. achteloos neergeworpen, zodat zij al -was nátuurlijk onmogelijk de te korte benen naar 
het levendige en frisse van een schets vertonen. beneden te laten hangen ; · Seneb zit dus met ge-" 
In vele gevallen heeft de schilder · zelfs de omtrek- kruiste benen. Nu zou echter de leegte beneden 
lijn weggelaten, .iets ongehoords bij een Egyptische naast de normale benedenfiguur van de vrouw de 
schildering. groep onevenwichtig maken en daardoor a.h.w. op 

Een ander graf, dat een bijzondere rµelding, ver- zijn misvormdheid opmerkzaam maken: Om dit te 
dient, is dat van Seneb; · niet alleen wegens enkele voorkomen ,heeft de kunstenaar óp de plaats, waar 
merkwaar.digheden in den bouw - het graf is be- bij 'een normaàl beeld de benen van den man _zouden 
roemd door den koepel, die één van de kamers over- staan, twee kinderen opgesteld. Het evenwicht in de 
welft -, doch vooral om den persoon van -den eige- groep is daardoor hersteld en geen belediging van het 
naar. Immers Seneb is -een dwerg. Junker maakt bij oog brengt opzettelijk het abnormale onder de aan
deze gelegenheid een grondige studie over het voor- dacht. 
komen en de positie van dwergen in het Oude Rijk. Ik kon slechts enkele grepen doen uit den rijken 
Gewoonlijk waren zij werkzaam als bedienden, in de inhoud der zes delen Gîza. Op details ingaan is hier 
garderobe, als juweliers, als oppassers ván dieren, onmogelijk, doch reeds dit alg.emeen overzicht zal 
enz:' Blijkbaar werden zij niet , bijzonder geringge- den lezer den indruk hebben gegeven, qat hier elk 
schat; zij konden evengoed als -normale personen in wat wils vindt. Voor den philoloog zijn er bespre-. 
rang opklimmen. Seneb heeft het gebracht tot hoofd kingen van niéuwe of zeldzame woorden, gram.ma
van de kleder-dwergen, chef van de weverij van het ticale opmerking.en. Voor den kunsthistori~us de 
hof, iemand die in deq draagstoel wordt gedragen. na,uwkeurige reproductie van een groot aantal rehefs. 
Op · 1een relief zien wij ,' hoe hij inderdaad daarin en schilderingen, een kostbaar platenmateriaal; een 
wordt gedragen, op een ander hoe hij het werk van uitvoerige ,cJiscussie bovendien van allerlei omstre
wevers en weefsters in ontvangst neemt en hen be· den v~aagstukken; ik noem hier nog ter aanvulling 
loont. ··Bovendien- is hij o.a. priester van -Cheops en het herhaaldelijk ter sprake komend probleem van 
Dedef .,-re ,en hij heeft zijn kinderen, een zoon en twe~ het portret ,in de Egyptische kunst. Voor den his
doc.hters - zij zijn allen welgeschapen ~ uit piëteit toricus het Jicht dat valt op allerlei sociale en oeco-· 
naar deze twee koningen genoemd. Bovenal echter nomische verhouding.en in het Oude Rijk; behalve 
heeft hij zich een aanzienlijk vermogen verwonven. wat in het bovenstaande reeds werd genoemd, ver
Dat bewijst de kostbaarheid van zijn graf, al zal men ll_leld ik hier nog de bespreking van het omvangrijke 
de fantastisçhe getallen, die hij opgeeft voor zijn titel-materiaal, de studie van de betekenis der we
bezit aan runderen, ,ezels, ·schapen; enz. . met een v.erij en "het· vraagstuk van de :realiteit der stich
korreltje zout moeten nemen. Heeft hij het aan zijn tingsgoederen; gezien de lange rijen van. landgoederen 
rijkdom te danken, dat hij een prinses heeft kunnen en dorpen, die den -dode gaven brengen, is het ant-
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woord hierop van groot belang voor de beoordeling 
van d;en omvang van het bezit in de 19ode hand; inter
essant is ook uit oeconomisch oogpunt het gebruik 
der wedab-red offers: een offer kan meer dan een
maal dienst" doen; het kan eerst als offer voor den 
god in een tempel, daarna in .een reeks van doden
offers fungeren, eer het ,eindelijk in handen komt 
van deri priester, die het werkelijk gebruikt. Voor 
den godsdienst-historicus is de oogst misschien nog 
het grootst. Om ook op dit 'terrein nog -een enkel 

· onderwerp te onderstrepen noem ik hier de analyse 
van de slachtscenes, waarbij naar Junker's bewijs 
een poot van het levende dier wordt afgesneden; den 
ritus van het papyrus plukken of uitru~ken iJl ver- · 
band met den dienst van Ha~hor; de · betekenis van 
den Ka en ,zijn verhouding tot de beelden van den: 
dode. De behandeling van dit probleem knoopt aan 
bij een ·opschrift, . boven de serdab van een van 
Junker's mastaba's, waarvan Moret indertijd een fou
tieve copie heeft gepubliceerd, volgens welke de 
spleet tussen serdab en cultuskamer als ogen van het 
ka-huis zou zijn aangeduid. Dit woord ogen, dat 
sinds ·dien in allerlei artikeleh over den Ka een rol 
schrift luidt .eenvoudig 'Ka-huis van N.N.' Het feit 
speelt, blijkt er in het geheel niet te ;staan. Het op
blijft dus, dat Ka-huis hier speciaal als opschrift van 
een serdab voorkomt, wat - wijst op een samenhang 
van Ka en beeld, waarvan wij. ondaks de gangbare 

~benaming Ka-beeld eigenlijk nog niets zekers . weten. 
Kortom, ieder die studie maakt van het Ouçle Rijk, 

van welk onderdeel ook, ;:,al deze delen moeten raad
pleg~n. Uitvoerige · registers maken dat gemakkelijk. 

Ik ·eindig, zoals ik begonnen ben, met een woord 
van dank en bewondering. Met 'zijn breden kijk op 
het · grote g.eheel, met zijn scherpen blik voor de 
kleinste details heeft Junker van zijn Gize-delen 
een voorbee1dige publicatie gemaakt, 

' Leiden, 23 Februari 1944 A. DE BucK . . 
* * 

0. KOEFOED~PETERSEN, Aigyptens Kretterkonge 
og hans Kunst, K!i>benhavn, Gyldendalske Boghan
del Nordisk Forlag, 1943 (8vo, 50 blz., 40 platen). 

De conservator der Ny Carlsberg Glyptotek te 
Kopenhagen schonk ons een alleraardigst en mooi uit
gegeven boekje over den Egyptischen ketterkoning en 
zijn kunst. Het is bedoeld· voor een ruimer publiek en 
geeft de algemeene opvattingen over Achiiaton en zijn 
tijd weer. Als kunsthistoricus schenkt hij uiteraard 
v,eel aandacht aan de Armanakunst en heeft daartoe 
een keur van illustraties aan zijn werk toegevoegd. 
Verschillende afbeeldingen (bv. 3, 11, 15b, 32, 35; 
31 is echter gelijk aan ·30) zal men slechts 
zelden gereproduceerd vinden. De prinsessekop-

. pen uit Kopenhagen ontbrèken vanzelf sprekend 
niet.. Ook op archaeologisch terrein is hij niet 
opdringerig ~et zijn meerring: bv. de omstreden kwes'
tie der gipsmaskers uit de werkplaats van den beeld
houwer T oethmosis te Ama.ma geeft hij als volgt 
weer: "Bij sommigen van deze maskers is sprake van 
mechanische reproducties van bestaande kunstwerken 
voor studiedoeleinden, terwijl andere afgietsels zijn 
i1aar levende modellen of- doodenmaskers." (a.w. blz. 
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42). Hoe moeilijk het immers is hierin een bevredj.
gende oplossing te vinden blijkt uit. de vergelijking 
vari G. Roeder's artikel Lebensgrósse Tonmo'delle 
aus einer altägyptischen Bildhauerwerkstatt, Jahrbuch 
der preussischen· Kunstsammlung.en, Berlin, 62, 1941; 
145-170 en de bespreking daarvan in CdÉ XVIII, 
1943, 107-111. ;. 

Leiden, December 1943 JOZEF JANSSEN 
* . * 

• , L • 

0. KOEFOEI)r-PETERSEN, Det 'gamle AJgypten, 
·- En Forberedelse til Bes$!lg paa . Ny Carlsberg Glyp

,_ totek, 2. Oplag, K$!Sbenhavn, 1943 (8vo, 46 bl~ .• 
met taliijke iJlustraties tusschen den tekst) . . 

Kopenhagen bezit twee belangrijke Egyptologische · 
verzamelingen:- in het Nationale Museum en in de 
Glyptotheek Ny Carlsberg. Om het Deensche publiek 
in te leiden ·en het bezoek aan deze laatste verzame
ling niet alleen te stimuleeren maar ook vruchtbaar 
te maken, gaf de schrijver in 1941 een mooi geïllus
treerd brochuurtje uit over het oude Egypte. Na een 
inleiding behandelde hij land en volk, staat en maat
schappij, handwerk en handel, goden en mythen, , de 
dooden en hun graven. Dat reeds nu eeii herdruk 
mogelijk was, doet duidelijk blijken, dat het zijn doel 
ten volle bereikt. Een voorbeeld ter navolging! · 

Lei.den, December 1943 JOZEF JANSSEN 

* • 1 

M .. CI~.AMER, Das altägyptisc~~ Lebenszeichen ~ im 
christlichen . (koptischenj Agypten. Eine kultur
und religionsgeschichtliche Studie. Mit 65 Figuren 
(Z'eichnungen) und 54 Abbildungen (Pl\otorepro
duktionen ). vVien, 1943 (4to, 66 blz., 1 kaart, ge-

. stencild). 
Iedereen, die "·zich ooit m~t christelijke archaeologie 

heeft beziggehouden, is de naam crux ansata of 
hengselkruis bekend. Deze naam is het eerst dooc den 
ontcijferaar der hiërogliefen, J. Fr. Champollion, ge
'bruikt en daaruit blijkt al aanstonds, dat de' oorsprong 
van dit teeken in Egypte te zoeken is. Het is inder
daad niets anders dan het anch- of levensteeken der 
heidensche Egyptenaren en overgenomen door hun 
christelijke nazaten. , Dit alles wist men reeds een 
eeuw geleden, maar nooit had iemand er zich toe ge
zet te onderzoeken, of wij hier te doen -hebben met 
voortlevend heidendom of met een gekerstend sym
bool, dat, door de overname (ook) een christelijken 
inhoud had gekregen (vit~ ventura). Uit het nauw
gezette onderzöek van mejuffrouw Cramer blijkt nu, 
dat in een aantal gevallen het levensteeken de plaats 
van het kruis inneemt en in beteekenis ermee gelijk
gestdd is :g .. eworden; men heeft er immers met uitge
sproken christelijke monmnenten te doen en het anch
teeken staàt ,er op de plaats, waar in verwante ge- . 
vallèn het kruis voorkomt. Dit g~ldt ook voor de ge
vallen, waar behalve het crux· ansata geen kruis, 
maar wel andere shristelijke symbolen voorkomen. 
Op het grootste deel der monumenten ( vo0ral 6de 
en 7 de eeuw) komen b~ide samen voor en daar mag 
men gerust van eèn dubbele beteekenis spreken . en 
in hef anch-teeken ook het levenssymbool zien. Dat 
echter beide beteekenissen in elkaar overgaan, blijkt 

duidelijk uit het verzamelde materiaal. Daardoor heeft 
zij bewezen~ wat Fran.sche gelèerden als J. A. Le. 
tronne, D. Raoul-Roch~tte en Fr. Lajard reeds voor 
honderd jaar vermoedden, maar bij gebrek. aan ar. 
chaeologische · gegevens .niet konden bewijzen. 

Het is jammer, dat in de.zen tweeden druk de toe
voegingen en verbeteringen als een addendum van . 16 
blz. zijn opgenomen en ~iet verwerkt zijn in den tekst 
z,elf. Vooral aan de uitvoerige bespreking van J. Simon 
in Orientalia 1943 is veel ontleend. Terwijl? voor noot 
170 voor N ederlandsche · lezers ook ver,wezen mag 
:Woorden naar W. D. van Wijngaarden, De Egyptische 
monumenten in de oase El-Chargeh, Oudheidkundige 
Mededeelingen uit hei: Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden, 1940', 38-50, had het artikel van P. Montet, 
~ La croix ansée des anciens Égyptiens, Revue ar
chéologique, 5e série, XXI, 1925, 101-114, zeker niet 
onvermeld mogen blijven op blz. 5-6 .. Hij . geeft daar 
immers (t.a.p. 114) de oplossing van de vraag, wat de 
hiêroglief voorstelt: "ornament en forrrie de cravate 
pouvant être en guise de collier, de ceinture ou de 
diadème." · , 

Leiden. December 1943. JOZEF JANSSEN 

* * 
J. CAPART,CTout-Ankh-Amon, avec la collaboration 

de M. WERBROUCK, E. BILLE-DE MOT, J. 
M. TAUPIN, P. GILBERT, Bruxelles 1943 (8vo, 
211 blz., 78 afbeeldingen buiten den tekst). 

Het on~staah · der Egyptologische Stichting Ko
ningin .".Elisabeth te Brussel is ten nauwste ver
bonden met de ontdekking .van Toetanchamon's graf 
iO: 1922: naar aanleiding immers van het bezoek van 
Koningin Elisabeth 1en prins Leopold (den huidigen 
koning) aan ,dit graf in 1923 besloot men onder 
Capart's bezielende leiding tot het stichten van dit 
centrum deli ,egyptologie. Men heeft" . gemeend het 
vierde lustrum ervan niet beter te kunnen vieren 

-da1,1 doo(, de uitgave van dit boek. Want in het 
F_ransch is weinig over dit graf eh zijn schatten ge
schreven; bv. het wel in het Nederlandsch verschenen 
boek der ontdekkers H. Carter en A. C. Mace, Het 
gr_af van . Tut-anch-amon, I, Amsterdam 1924 en H. 
Carter, Het graf van Tut-anch"'.amon, II, Amster
dam 1927, heeft het nooit tot een Fransche' vertaling 
kunnen brengen. · 

De eerste 49 bladzijden van 'Capart's boek bevatten 
een herdruk van zijn in 1923 vers'ëhenen werkje 
Tout-Ankh-Amon, dat door H. Asselbergs in het 
Nederlandsch werd uitgegeven (Tut-anch-arrion, ,:\m
sterda:in [1924]; het zijn brieven van Capart en me· 
juffrouw Werbrouck uit den tijd der .ontdekking zel
ve. Het is inter.essant ,dit alles nog eens te lezen. Volgt 
de herdruk van een artikel: . "Een jaar na de ontdek· 
king" uit 1925 en een. höofdstuk over "Antieke 
schatten". . . _ 

Mevrouw Bille-de Mot geeft een historische schets 
van Toetanchamon en zijn tijd. Voor Nederlandsche 
lezers zij met nadruk verwezen naar A . .. de Buck. 
De liquidatie van Echnaton's hervormingsw.erk, JEOL 
Ii; 569-580;· men ,zal dan ook zien, dat de- Fransche 
vertaling der restauratie-stele (bespr~ w. 68-69) wel 
wat erg vrij is. 
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De meeste plaats wordt ingenomen door deel 4 en 
5, waarin n::ejuffrouw Taupin een samenvatting geeft 
van Carters boeken (77-181). lii "Het graf .van 
Toetanchamon en zijn geschiedenis" wordt bovendien 
Steindorff s artikel (Ann. Serv. 1938) over de graf
schilderingen weergegeven. Om een dorre opsomming 
te vermijden, af gezien van het feit, dat dan nog meer 
illustratiemateriaal noodig zou zijn · gèweest, wordt de 
grafuitrusting · onqer vijf aspecten beschouwd: kinds
heid en het private leven des konings, de geliefkoosde 
tijdpasseeringen, het officieele leven van Toetanch-
arnon en zijn begrafenis. · · 

Tenslotte bespreekt Gilbert op ~ voortreffelijke wijze 
de kunst irt het graf; hoe goed dit is, kan men het 
best zien door daarna eens te lezen A. Gley, Die Be
deutung des Tutanchamungrabes für die Kuns~ge
schichte, CdE VI, 1931, 336-340. Gilbert's beschou
wing zal wel door iedereen met veel vrucht gelezen 
worden, hoewel · de ontleening door de Grieken (186 
bis, 202, 203, 204) niet steeds even waarschijnlijk is. 

De uitgebreide iQ\ljtratie verdient niets dan lof; 
naar mijn weten is het den eersten keer, dat een 
Toetanchamon-boek ook met gekleurde platen (fig. 
2, 14, 22, 27, 37, 73) verschijnt; en toch kunnen 
slechts deze ons een -indruk geven van de' schoon-
heid der origineelen. · 

Tot slot enkele opmerkingen voor een te ver
wachten nieuwen druk: 

Blz. 65: Maketaton stierf in het jaar 9, niet 17; blz. 
67: het is toch meer dan waarschijnlijk, dat Toetanch
amon beteekent "Schoon is het leven van Amon" (zie 
B. Gunn, The Name Tut•ankhamûn, JEA 12, 1926, 
252-253); blz. 90, r. 12: deze persoon is allerwaar
schijnlijkst Horemheb ; blz. 91, 4den regel van be
neden: de ka heeft het ka-teeken op zijn hoofd; 
blz. 128: Carter UI, frontispice = Capart, fig. 74; 
blz. 129: het citaát Carter I, pl. LXVII is een ver
-gissing; 15:lz. 13li: 'het- zou ·<goed zijn geweest bij de 
familiesouvenirs ook den ijzeren dolk (blz. 65 en 172) 
te vermelden;· blz. 142, lsté alinea: Carter I, pl. 
XXXVIII; blz. 151/152: zie voor de waaiers ook fig. 
51; blz. 153 boven: zie fig. 63; de beide gevangenen 
plus de tweemaal vier bogen duiden de negenbogen, 
d.w.z. de vijanden van Egypte, aan; blz. 159, midden: 
zie voor den leeuw ook fig. 47 eri blz. 203; blz. 161, 
regel 9: 2m 35 lees 311\ 35; blz. 177: Gemeshou lees 
Gemehsou; blz. 178, ,,le faucon ka": juistere op
vatting blz. 199, waar hierin !sis wordt gezien; de 
inscriptie staat niet "sur le sarcophage", maar "sur 
la · civière"; waarschijnlijk ligt aan deze vergissing een 
çontaminatie 'van het Engelsche "bier" en het Fran
sche "bière" ten grondslag. · 

Leiden, 4 Februari 1944'. JOZEF JANSSEN 

PAPYROLOGIE 

W. PEREMANS en J. VERGOTE, Papyrologisch 
Handboek. Leuven, Beheer van Philologische Stu
diën, 1942 (8vo, XX; en 330 blz., 16 pl., 2 krt.) = 
Philologische Studiën, Teksten en Verhandelingen 

· Ile Reeks, Deel I. 

Door de samenwerking van twee academische do
centen van de Universiteit te Leuven, W. Peremans 

en J. V ergote, die beiden de colleges in Griekse 
Papyrologie aan ·deze Universiteit gegeven hebben, 
is dit Handboek ontstaan, in de eerste plaats als 
hulpmiddel voor den student "teneinde zowel de 
taalkundige als dè historische vorming der studenten 
te verzekeren ten tevens het meest mogelijk aantal 
lesuren voor· lectuur van papyrust.eksten vrij te hou
den." 

Men kan b_eide' schrijvers met dit boek geluk 
wensen. Geheel anders van opzet dan het Papyro
logisch Leerboek van David en van Groningen (Brill, 
Leiden 1940), is het daarnaast uitstekend te gebruiken. 
Bepaalde het Leerboek zich vrijwel uitsluitend tot 
teksten, terwijl het beschrijvend gedeelte tot een mi
nimum gereduceerd werd, het Handboek geeft in ?en 
groot aantal hoofdstukken een overzicht van alle 
zijden, zowel der papyrologie als van de geschiedenis 
en cultuur van Hellenistisch tot Byzantijns Egypte. 
Over de papyrologie handelen de hoofdstukken I-VI: 
Definitie der Papyrologie, Bronnen, Schrijfmateriaa:l, 
Aanwinst en Conservatie van Papyri, Ontcijfering en 
Tekstuitgave, Geschiedenis der Papyrologie, terwijl 
Egypte van Alexanders tijd af beschreven wordt in 
zijn verschillende aspecten in de hoofdstukken VII
XV: de Politieke Geschiedenis ~n Aardrijkskunde, de 
Taal, Regeèririg en Administratie, Burgerlijk Recht, 
Straf- eri Prooesrecht, de Godsdienst, het Nationaal 
en Sociaal Leven, de Economie, Cultuur en Moraal, 
het Privaatleven. Verder bevat het boek een zeer 
nuttig hoofdstuk over de transcriptie der Arabische 
woorden, meerdere registers, kaarten van Egypte en 
het Fayoem, en last not least zestien mooie platen, 
grotendeels reproducties van papyri, waarbij sterk 
overwegen de (thans V·ernietigde) Byzantijnse en la
tere Griekse en · Köptische papyri der Universiteits
bibliotheek Leuven; een zeer begrijpelijke keuze der 
beide Leuvense samenstellers, al valt het met het 
oog op het hoofdstuk over het schrift te betreuren, 
dat dienteng·evolge de Ptolemaeische en Romeinse 
schrifttypen slechts met respectievelijk 2 en 1 plaat 
worden toegelicht. 

Een uitvoerige bibliographie (geen volledige; dit 
zou evenmin rriogelijk als gewenst zijn) volgt op ieder 
hoofdstuk; ja de laatste hoofpstukken, Cultuur en 
Moraal (blz. 288-296) en Privaatleven (297-299) 
zijn niets meer dan een uitvoerige bibliographie. 

Men kan dit betreuren; zeker maakt de ietwat 
stiefmoederlijke behandeling van deze laatste hoofd· 
stukken het boek voor den beginneling minder lees
baar. Ik geef echter onmiddellijk toe, dat de · be
handeling van een zo .onoverzicht.elijke stof binnen 
het toch beperkte. kader van pet Handboek buiten
gewone moeilijkheden. met zich meegebracht zou 
hebben. 

Met grote vreugde kunnen wij constateren, dat aan 
de Egyptische achtergrond van de papyri meer dan 
in enige andere inleiding tot de papyrologie aandacht 
is besteed. Zoveel mogelijk zijn alle parallelen, bij
voorbeeld op juridisch gebied, die tusschen demo
tische en Griekse termen bestaan, •aangegeven; een 
zaak, die ongetwijfeld van het hoogste belang is. Des 
te pijnlijker voelt, bij het lezen hiervan, de papyro
loog, die geen demoticus is, " zijn onvermogen; hij 
voelt zich als de moderne reiziger, die Egypte bezoekt 
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zonder Arabisch te verstaan! Helaas zal het wel 
t;ot de pia vota blijven b~horen, den jongen papyro
loog ook Egyptologisch voldoende te scholen. Mis
schien is ·dat ook te veel gevergd bij al het vele, dat 
de papyrologie toch reeds van liaar beoefenaars eist; 
men kan echter niet nalaten, diegenen te benijden, 
die zowel van Griekse als van Egyptische zijde de 
teksten kunnen naderen. 

Naar aanleiding van één principieel punt, de be
handeling der litteraire papyri, moet ik verwijzen naar 
mijn opmerkingen in het ·Jaarbericht no. 9 van Ex 
.Oriente Lux. 

Ongetwijfeid zal dit beknopte, heldere handboek 
zowel den beginnenden als den puderen papyroloog 
belangrijke diensten bewijzen. 
Amsterdam, 28 Januari 1944 ELIZABETH VISSER 

OUDE TESTAMENT EN JUDAICA 

SEFARAD, Revista de la escuela de estudios he
braicos. Madrid, Consejo Superior de 'investiga
ciones dentificas, Instituto Arias Montano, Aîïo 
I-III, 1941-1943. 

In 1939 heeft generaal Franco in zijn land een 
Consejo superior de investigaciones cientificas opge
richt, om het wetenschappelijk onderzoek in Spanje 
op alle gebied te bevorderen. Onder auspiciën van dit 
officieele lichaam is onder meer opgericht een "School 
voor Hebreeuwsche Studiën". De taak dezer school 
is een dubbele: 1°. het bestudeeren der Hebreeuwsch
bijbelsche vraagstukken en al wat daar in den ruim
sten zin mee samenhangt, de beschaving en bescha
vingsgeschiedenis van het oude Nabije Oosten inbe
grepen; QO. het bestudeeren der "Hebreeuwsch
Spaansche" beschaving. 

In 1941 is dez·e school begonnen met het uitgeven 
van een tweemaal ''s jaars in een omvang van 450-
500 bladzijden per jaargang verschijnend orgaan SE
F ARAD. De naam is een program, want "Sefaraid" 
heet in den Hebreeuwschen tekst van Abdias (Obad
ja) 20 een land, waar Joodsche ballingen woonden 
en dat door de Joodsche overlevering is vereenzelvigd 
met Spanje; het is in de rabhijnsche litteratuur de 
Hebreeuwsche naam voor Spanje geworden en nu 
nog spreekt men van Sefardische, d.i. uit Spanje en 
Portugal afkomstige Joden. In het voorbericht van 
het eerste nummer ,geeft de redactie als haar meening 
te kennen, dat het Jodendom in Spanje niet dat mate
rialistische karakter heeft gekregen, dat een zeker 
deel .daarvan elders kenschetst. In Spanje heeft het 
"de hoogste waarden" voortgebracht op het gebied 
van "poesia religiosa; exégesis biblica, fil.ologia he-. 
braica, filosofia y ciencias puras y experimentales". 
Deze inv-entariseeren en bestudeeren en er de Spaarr
sche elementen in aanwijzen is mede het doel van 

-school en tijdschrift. 
Reeds vroeg war-en er Joden i11 Spanje. Uit Rom. 

15, 24.28 maakt men op, dat dit reeds ten tijde van 
den apostel Paulus het g-eval was. Het oudste in 
Spanjé gevonden Joodsche docu111ent is een grafsteen 
uit de 3de -eeuw. Vanaf ·de vierde eeuw is de ge
schiedenis der Spaansche Joden zeer bewogen ge
weest. Om godsdienstige redenen werden sommige 

hunner vrijheden beknot; uit geest van revanche ~n 
ook uit afkeer van het Christ·endom maakten zij 
later vq_ak g:!?.meene zaak met de Mooren tegen de 
Christenen, hetgeen herhaaldelijk vervolgingen ten 
gevolge heeft gehad. Door de Moham_tnedanen werden 
zij in het begin goed behandeld, maar van tijd tot tijd 
ook bloedig vrervolg:d. Onder drang van Christelijke 
vorsten lieten in later eeuwen velen zich doopen. 
de meesten dezer blev-en in hun hart Jood en werde~ 
slechts naar den schjjn Christen. Dit l·E!idde dan .weer 
tot onhoudbare toestanden, 'die o.a. de _instelling der 
Spaansche Inquisitie ten gevolge hebben gehad, totdat 
in 1492, onder Ferdinand en Isabel, het verdrijvings
·edict aan het Jodenvraagstuk in Spanje een einde 
maakte. Spoedig daarna werd hun ook het verblijf 
in Portugal ontzegd en daarmee was het met de ge
schiedenis der Joden op het Iberisch schiereiland 
practisch gedaan. In 1933 waren' in Spanje en Por
tugal vol~ens schatting van Ruppip., samen maar 
ongeveer 6000 Joden. 

SEFARAD verschijnt onder redactie van F. Can
tera en J. M. Millás y Vallicrosa en bevat in elk 
nummer eerst :enkele artikelen, die vaak handelen 
over onderwerpen, -die van belang zijn voor de ge
-scbiedenis der Joden in Spanje, dan een aantal alge
meen oriënteerende litteratuuroverzichten (onder den 
titel van Reseîïa del estddo de las cuestio-nes ), en ten 
slotte -een groot aantal boekbesprekingen en mede
deelingen. Inhoud en wijze van uitgave geven het een 
vooraanstaande plaats onder soortgelijke tijdschrif
tçn, al zal de Spaansche taal voor v·elen wel een be
letsel -zijn, van den inhoud kennis te nemen. De 
prijs, 30 pesetas per jaar, is vermoedelijk slechts door 
regeeringssteun zoo laag. Uit de eerste drie, tot dusver 
verschenen jaargangen; noteeren we het volgende. 

I (1941). J . Llamas _beschrijft in twee artikelen .de 
Hebreeuwiïche handschriften der bibliotheek van 'het 
Escoriaal ( Lo.s manuscritos hebreos de la -Real BVb'Uo· 
t:eca de San Lorenzo de El Escorial, 7-44; 279-312). 
J. M. Millás bespreekt in het kort de strofen techniek 
der bijbelsche dichtkunst (hij meent, dat de oude 
Hebreeuwsche dichtkunst strofen kende van vaste 
en strofen van onbepaalde, telkens wisselende lengte), 
om dan ':Q,a te gaan wat daar in de Hebreeuwsche 
,dichtkunst der midde1eeuyr,en uit is gegroeid ( Lç. 
tradición del estrofismo biblico en .las poes!as me.die· 
11ales, 45-88). In een ander artikel (De Toponimia 
punico espanola, .313-327) ·bespreekt dezelfde schrij
ver een aantal (oude en moderne) plaatsnamen van 
Punischen oorsprong, naar aanleiding van A. Die-

. trich, Phönizische Ortsnamen in Spanien ( = Ab· 
handlungen f. d. Kunde ·d. Morg-enlandes .... XXI, 
2, Leipzig 1936). De Puniërs blijken nederzettingen te 
hebben gehad niet alleen in Z. Spanje, maar ook 
langs de ' heele N.O. kust. Zelfs . çle naam "Spanje'' 
zou van Punische of Phoenicischè afkomst zijn. ll. 
Celada bespreekt het vraagstuk van een nog niet 
gediff erentleerde Semietisch-Afrikaansche ( "Hamie· 
tische") oerbeschaving, waaruit de Egyptische zich 
geleidelijk, zonder onderbreking zou hepben oot· 
wikke1d (Las problemas de la antigüedad africano· 
semita y l,a continuiddd /de la arqueologia y lingüzstictl 
egipcia, 141-168}. Dit zou dan blijken uit de ge· 
gegevens van archaeologie en saalstudie (JEOL II, 763). 
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:tvi. Batllori schrijft over twee Spaanse~~ Hebraïsten 
uit de tweede helft der 18e eeuw, terw13l F. Cantera 
en A. Cardoner schrijven over kwesties, van belang 
1100r de geschiedenis van het Spaansche Jodendom. 

In de Reseîïa de las cuestiones doet F. Cantera 
een greep uit de Hebreeuwsche taalstudies (gram
rnati~a en lexicografie) der laatste jaren ( Lingü1.stica, 
169-177). B. Celada bespreekt een aantal vraagstuk
iren uit de geschiedenis van het oude Oosten (Cues
tioites varias del Antiguo Oriente, 178-217), waarbij 
hij verslag uitbrengt over de belangrijkste vondsten 
en meeningen van geleerden. De Redemptorist J. 
.Prado levert als bijdrage een Bijbelkroniek (347-
368); J. Llamas een overzicht van de meest recente 
uitgaven en vertalingen van Misjna, Tosephta, Tal
mud, Tannaïtische Midrasjim, Midrasj Rabbah, van 
enkele Joodsch-bibliographische werken en van enkele 
studies over Rabbinica ( Misná, Talmud y literaturas 
afines, · 369-379). F. Cantera geeft een uitvoerig 
overzicht van de in 1936/39 verschenen studies over 
middeleeuwsche e~~oderne Hebreeuwsche cultuur 
(Cultura hebraïca medieval :v moderna, 379~414) . 
B. Celada beschrijft de in 1939 öntdekte e~ dool." 
hem bezochte Egyptische koningsgraven te Tanis 
(Descubrimento de varl,ias tumbas reales intactas en 
Tanis, 415-435). 

II (1942). A. Garcia y Bellido bespre-ekt uitvoerig 
de geschiedenis van Phoeniciërs en Carthagers in 
Spanje (Fenicios y Carthagineses en Espaiia, 5-93; 
230----:-292). De beide artikelen dragen het karakter van 
een breed opgezette monografie, die de schrijvèr 
later in uitg'ebreiden vorm heeft uitgegeven onder 
den titel van F enicios y Carthagineses en Occidente, 
Madrid, · 1942 (Men zie de bespreking van dit boek 
door C. Kern in BO 3, 35-36). De studie in "Sefarad" 
is in vijf hoofdstukken verdeeld: le. De Phoenicische 
kolonies in het Westen van het begin (llde eeuw) 
tot 654; 2e. De Carthaagsche kolonies van het begin 
(654) tot de veroViering van Spanje door de Barciden 
( = Carthaagsche veldheer en der Barcasfamilie) ; 3e. 
Verovering van Spanje door de Barciden (van 237 
tot het begin der oorlogen van Hannibal); 4e. Pu
nische handel, landbouw, industrie en visscherij in 
Spanje; Se. Archaeologische vondsten. Van deze laat
ste worden het uitvoerigst die te Cadiz besproken, 
waar een heele Punische necropolis is gevonden, 
die van 1887-1933 is onderzocht, zij het op gebrek
J(ige wijze. Schrijver doet den grooten invloed Uit
komen, dien de Semieten van oudsher in Spanje 
hebben uitgeoefènd. B. Llorca S. J. schrijft over het 
optreden der Spaansche inquisitie tegen de -}oodsche 
schijnchristenen, wier aantal zoo talrijk was g,ewor
den en wier invloed zoo groot, dat zij, naar een woord 
van Pastor, een 1ev.ensbedreiging vormden tegen het 
katholieke Spanje (La inquisición espaiiola y los 
conversos judfos o "marranos", 113-151). F. Cantera 
schrijft over drie "Hebreeuwsch-Spaansche" inscrip" 
ties, zooals hij ze noemt, en over de Jodenwijk te 
Miranda de Ehro. K. Halbersaat levert een kl'eine bij
drage tot de bibliografie der Joodsch-Spaansche hand
schriften (377-382). J. M. Millás deelt mede, dat 
een· Hebreeuwsch manuscript der Biblioteca capitular 
de la Seo te Saragossa door hem is herkend als een 
Sefardische .ma}:izör ( = synagogaal ]c>odsch gebeden-

boek), afkomstig uit Aragon (Un "Mahzor" de arigen 
aragonés, 95-98). Verder heeft dezelfde schrijver 
nog een opstel geleverd over het derde, als weer
legging van het Jodendom bedoelde deel van het 
werk van den Spaanschen humanist Luis Vivres 
0 ;492_:_ 1540) "De veritate fideï christianae" (La apo
logetica de Luis Vives y el judaismo, 293-323). Dit · 
deel is van belang voor de kennis van de middel
eeuwsche anti-Joodsche polemiek in Spanje. 

In de Resena zet J. Prado zijn in den vorigen jaar
gang begonnen bijbelsch litteratuuroverzicht voort, 
nu evenwel met betrekking tot het Nieuwe Testa
ment .en de bijbelsche theologie (153-170). S. de 
Ausejo geeft een overzicht over het Tarsis-vraagstuk 
en de daarop betrekking hebbende litteratuur (El 
problema de Tartesos, 171-191). Hij komt daarin tot 
de conclusie, ·dat het thans zoo goed als zeker is; 
dat stad en land Tarsis (het Grieksche rapn1rrrroq ) 
in Z.W. Spanje moeten gezocht worden, en wel 
zuidelijk van de monding der Guadalquivir, niet ver 
van het huidige Jerez. De stad moet vereenzelvigd 

·worden met het oude Asta Regia, dichtbij Jerez. 
De streek T arsis zou een eiland of schiereiland ge
i.veest zijn, dat gevormd werd door een nu niet meer 
bestaande delta der Guadalquivir, tegenover het te
genwoordig.e Cadiz. B. Celada geeft een overzicht 
der r.ecente studies, die betrekking hebben op de 
"geschiedenis" van het oude Mesopotamië ( Progre
sos en historia Mesopotamica, especialmente en sus 
relaciones con. la biblia, 383-435). Het begrip "ge
schiedenis" vat hij daarbij erg ruim op, daar ook 
studies over het Enuma Elisj en het Gilgamesj-epos 
vermeld worden1 waarbij zelfs Böhl's Nederlandsche 
vertaling niet is vergeten! Tenslotte geeft J. M. 
Llamas nog een soort korte inleiding op de studie 
van Philo, met een bibliographische toegift (Philón de 
Alejandrîa, 437-447). 
- III (1943) . Naast een aantal artikelen, die van 
speciaal belang · zijn voor de geschiedenis der Joden 
in Spanje, bevat deze- jaargang ook weer- enkele 
artikelen van meer algemeenen aard. D. Gonzalo Maeso 
bestudeert het "parallelisme" der Bijbelsch-He
breeuwsche poësie, waarbif 'hij tot het juiste besluit 
komt, dat. -dit niet het wezen uitmaakt der He
breeuwsche verstechniek; waarin dat wezen dan wel 
bestaat, is voor den schrijver nog een raadsel, àat 
hij later hoopt te kunnen oplossen (C:mtribución al 
estudio de la métrica biblica: Sobre la verdadera 
significación y alcance del "paralelismo", 3-39). J. 
Llamas zet zijn beschrijving der Hebreeuwsche hand
schriften van het Escoriaal voort (41-63). J. M. 
Peîïuela bestudeert in bijzonderheden de inscripties 
van Salmanassar III (Las inscriptiones de Salmanassar 
nr. 251-288), waarbij hij o.a. tot het besluit komt, 
dat de bekende zwarte obelisk het oudste inschrift 
van dien koning bevat. J. M. Ml,llás beschrijft een 
aantal Hebreeuwsche handschriften der Nationale Bi
bliotheek te Madrid, ·waarvan iri den door M. G. 
Ramiro opgestelden cataloog (der rabbijnsche hss.) 
geen melding wordt gemaakt (Nuevas aportaciones 
para el ëstudio de los manuscritos de la Biölioteca 
Nacional de Madrid, 289-328). -

In -de Reseiia geeft J. Prado een overzicht van den 
tegenwoordigen stand der studi~ van het boek Daniël, 
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vooral met betrekking tot de gelóüfwaardigheid van 
den inhoud (Carácter histórico del libro de Daniel, 
167-194; 393-428). Naar zijn meerring is deze ge
loofwaardigheid door het moderne onderzoek niet 
aangetast, al is hij tot eenige concessies bereid met 
betrekking tot een soort :macchabeesche redactie van 
enkele hoofdstukken. B. Celada vraagt zich af, in 
hoever 'er vóór de Grieken bij de oude kultuur
volkeren van het Oosten sprake kan zijn van philo
sophie (La filosofia antes de los griegos, 195-226). 
Het antwoord daarop s~elt hij terecht afhankelijk van 
de vraag, wat men onder philosophie moet verstaan. 
Neemt men aan, dat dit de kennis der hoogste, meest 
algemeene oorzaken is, dan moet men met P. Mas
son-Oursef (La philosophie en Orient, Paris 1938; 
deel der Histoire de. la philosophie van E. Bréhier) 
zeggen, dat de wijsbegeerte niet pas met de Grieken 
ter w.ereld is g.ek-0men. 

Uit bovensta-and overzicht blijkt duidelijk de be
langrijkheid en veelzijdigheid f, van SEF ARAD. Zijn 
karakter als orgaan ·eener pas gestiçhte "school" 
verloochent het niet ·en 1daarom is een zoo groot 
".antal artikeien meer van algëmeen ·oriënteerend ka
rakter .dan bijdrage tot den vooruitgang der weten
schap. Maar reeds daardoor bewijst het een grooten 
dienst, niet alleen aan studeerenden, rhaar ook aan 
vakgeleerden, b.v. oud-testamentici, die onmogelijk 
een overzicht kunnen hebben over álle kwesties die 
op hun vak betr.ekking hebben. 
Huissen, 15 Februari 1944 J. S. VAN DER PLOEG O.P. 

HETHIETOLOqIE - KLEIN AZIË 

H. Th. BOSSERT, Altanatolien. Kunst und Hand
werk in Kleinasien van den Anfängen bis zum 
11ölligen Aufgeften in der ,?,riechischen Kultur. 
Berlin, V,erlag Ernst Wasmuth, 1942 (8vo, 112 
blz., 320 platen met 1218 . illustraties, 24 kaarten 
in den tekst) = Die ältesten Kulturen des Mittel
meerkreiSes, Band 2. 

Professor Bossert, die in 1934 tot hoogleeraar in 
de Hethietologi~ aan de Universiteit te Istanbul 
werd benoemd :_ de eerste leerstoel voor dit vak ter 
wereld - is in onze - kringen vooral bekend als de 
schrijver van Altkreta (le druk: 1921, 3edruk: 1937). 
In den tweeden druk van dit werk (1923) gaf Bossert 
reeds te kennen, dat hij nog enkele overeenkomstige 
boeken op het terrein der Aeltesten Kulturen des 
Mittelmeerkreises wilde uitgeven. Als twe~de deel 
in deze serie is thans Altanatolien verschenen. Men 
kan zich slechts verheugen, dat Bossert nu pas het 
door hem voor zijn archaeologische en taalkundige 
colleges bijeengebrachte materiaal openbaar- maakt. -
Ware .dit vroeger g1eschied, dan zou hij wellicht niet 
zulk ·een gunstige g.el·egenheid hebben gehad, zoo 
dicht bij de bron, in de musea en op de opgravings
terreinen zelf, het photomateriaal bijeen te brengen. 
Er zullen trouwens ongetwijfeld stemmen opgaan, 
die' een dergelijke publicatie ook nu nog te vroeg
tijdig vinden, doch dan geschiedt dit ten onrechte. Im
mers, de stilstand in de opgravingen sinds 1940 maakt 
het voor 'de nog in Turkije verblijf houdende arch~eo
logen (o.a. onze landgenoote Mej. Dr E. Ha~pels, die 

eveneens aan de Universiteit re fstanbul verbonden 
is) mogelijk, de resultaten der vóór 1940 plaats gehad 
hebbende expedities rustig te ov.erzien en te Ver-
werken. . · 

Bossert heeft deze gelegenheid ten volle benut 
en het resultaat is een publicatie, die respect af
·c;lwingt, niet alleen wegens de in geögraphisch en 
historisch opzicht juiste verdeeling van het materiaal, 
doch vooral ook door de wijze, waarop Bossert de 
geschiedenis van Klein Azië van de oudste tijden 
tot circa 500 v. Chr. onder gebruikmaking van de 
nieuwste geg·evens - die hem te Istanbul blijkbaar 
beter ter beschikking staan dan hier - voor ons als 
een film afrolt. De sinds 1938 noodzakelijk gebleken 
verlaging van de chronologie van Voor Azië heeft 
zeer belangrijke veranderingen in de Hethietische ge
schiedenis teweeg gebracht, waardoor de chronolo
gische indeeling van Bossert des te meer onze be
langstelling verdient. Niet aanbevelenswaardig lijkt 
bet mij de leemte in de Hethietische geschiedenis, 
welke tot voor kort 200 jaar bedroeg (1650-1450 
v. Chr.) nu ineens geheel te laten verdwijnen en het 
Hethietische Oude Rijk (1950-1475) in 1475 te be
eindigen en dan direct het Hethietische Imperium 
(volgens Bossert 1475-1200) te laten aansluiten. Er 
hlUft, totdat latere gegevens het tegendeel zouden 
aantoonen, steeds een lacune tusschen Oude R,ijk 
en Imperium gapen, welke veilig op 20 tot 25 jaren 
gesteld kan worden. De opgravingen te Bogazköy in 
de jaren 1931-1939 hebben ons juist doen inzien, 
dat er in archaeologisch opzicht een kloof is tusschen 
Oude en Nieuwe Rijk, die circa een kleine generatie 
zal hebben geduurd. Géén der Hethietische koningen 
uit het Imperium kan geloofwaardig maken, dat zij 
werkelijk van de groote koningen uit het Oude Rijk: 
J.,.abarnas I, Hattusilis I (de stichter der koninklijke 
residentie in Bogazköy, het oude Hattusas) en Mur
silis I, de veroveraar van Babylon (1594), afstammen. 
Daar ik binnenkort een studie aan dit onderwerp 
hoop te wijden, wil ik op de historische tabellen 
van Bossert nu niet ingaan en mij thans beperken 
tot den cultuur-historischen inhoud van Bossert's 
belangrijke publicatie. Een opmerking nog van t$!ch
nischen aard: Bossert spreekt niet van vóór of ná 
Christus, doch van vóór of ná de Zeitwende, een 
onnoodige afwijking van de reeds eeuwen ingebur
gerde dateering, die vreemd aandoet! 

Wij moeten Bossert dankbaar zijn voor dit werk. 
Immers een cultuurhistorische publicatie over Klein 
Azië met zulk een omvangrijk, zorgvuldig uitge· 
kozen · ~ waarbij niet de schoonheid van het mate· 
riaal den doorslag gaf - en practisch alle bescha· 
vingslagen, tot in de verste uithoeken van Anatolië, 
behandelend photomateriaal, bestaat verder niet. De 
eerste poging ertoe deed Ed. Meyer in ;ijn Reich und 
Kultur der Chetiter (Berlijn 1914), een boekje dat nog 
steeds lezenswaardig is, doch uitsluitend de Hethieten · 
behandelt en uiteraard verouderd is. F. Sartiaux pu· 
bliceerde Les Civilisations ancien nes de l' Asie mineure 
(Parijs 1928), doch hij maakt in hoofdzaak gebruik 
van vóór 1914 dateerende gegevens. In 1933 verscheen 
in de Kulturgeschichte des Alten Orients ( = Hand· 
buch der Altertumswissenschaft 3. Abt., 1. Teil, 3. 
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Band) van de hand van Albrecht Götze, toen in 
Marburg/L., nu in New Haven, het voortreffelijk 
onderdeel over Klein Azië, hetwelk echter een be
schavingsgeschiedenis is en in hoofdzaak op grond 
van het gevonden tekstmateriaal een overzicht geeft 
van de Hethietische maatschappij en niet van Kunst 
und Handwerk, zooals Bossert dat op grond van de 
:monumenten doet. Veel minder waarde heeft La 
Civilisation des Hittites et Mittanniens van G.. Con
tenau (Parijs 1934), een vlot geschreven publicatie, 
die echter uitsluitend voor het geïnteresseerde groote 
publiek bestemd is. Voor vergelijking komt niet in 
aanmerking: Saggi sulla civiltà degli Hittiti van G. 
Furlani (Udine 1939), daar hierin de kunst nauwelijks 
ter sprake komt. Ook tijdschriftartikelen op Bos
sert's terrein zijn betrekkelijk zeldzaam, terwijl de 
groote samenvattende plaatwerken, zooals de Pro
pyläen-Kunstgeschichte (3e druk: 1942), het Hethie
tische Rijk nauwelijks illustreeren, wellicht bij gebrek 
aan overvloedig·e "mooie" kunst. 

<','Ji'!. 

Het oude Klein Azi~ is in tegenstelling tot het oude 
Egypte of Kreta geen bese::havingseenheid. Zelden 
vindt men een land, dat zooveel beschavingen van 
ver uiteenloopende volkeren in den loop van vele 
eeuwen in zich heeft geherbergd als Klein Azië. Er 
is van 2500 tot 500 v. Chr., behalve in .een deel van 
het tweede millenium, in Klein Azië geen lijn te 
trekken, waarlangs de beschavingslagen elkaar zonder 
onderbreking opvolgen, z:ooals dit in Egypte en Ba
bylonië het geval is. Hier .en daar, vooràl aan de rand
gebieden, zijn ,groote lacunes in onze kennis, die soms 
eeuwen beslaan. Bij het doorbladeren van de honderden 
photo's valt terstond op, welk een verschil in kunstop
vatting en het vermogen om kunst te scheppen er 
bestaat tusschen Klein Azië eenerzijds, en Egypte of 
Babylonië-Assyrië anderzijds. Brachten deze laatste 
landen uit vrijwel alle tijden fraaie monumenten en 
kunstvoorwerpen voor, Klein Azië schonk ons in ,>ver
groote meerderheid slechts een zeer middelmatige 
kunst, die alleen tot een hooger niveau steeg tijdens 
het Hethietische Imperium (1450-1200) bijv. de zoo
genaamde Koningsfiguur en reliëf aan de Zuid-oos
telijke stadspoort te Hattusas-Bogazköy, en tijdens de 
heerschappij der Phrygiërs in centraal Anatolië (1150-
700) en in het Oosten van Klein Azië in Urartu 
(900-585). Bossert heeft zich kennelijk beijverd van 
de belangrijke beschavingen zooveel mogelijk plastiek 
te laten zien, ook minder mooie stukken, waar we 
hem slechts dankbaar voor kunnen zijn. Beschilderde 
ceramiek komt reeds vroegtijdig voor, doch verder 
speelt de schilderkunst geen rol. Van de bouwwerken 
is helaas weinig meer over dan de fundamenten, 
daar de bovenbouw meestal van gestampte leem met 
stroo was gemaakt. De praehistorische periode van 
Klein Azië is ook vertegenwoordigd, dci.ch iedere 
cultuur slechts door een enkel voorbeeld (Y ortan en 
Îroje uitgezonderd). 

. Het valt te betreuren, dat de inscripties slechts 
in betrekkelijk gering aantal in het boek zijn opge
nomen, maar dat is bij den overvloed en de ingeWik
ke1dheid van het materiaal dan ook niet te ver
wonderen. Overigens wijst Bossert er in de inleiding 

zeer terecht op, dat · men zich alleen dan met vrucht 
met de archaeologie van Klein · Azië, evenals trou
wens met die van geheel Voor Azî.ë en Egypte, kan 
bezighouden, indien men ook de teksten kan lezen. 
Voor Klein Azië is dit wel een zeer moeilijke con
äitio sine qua non: immers er zijn 10 belangrijke 
talen terugg.evonden. Een voordeel daarbij is, dat 
vijf dezer talen een Indo-europeesch karakter dragen 
en dus onderling verwant zijn: Luwisch, de taal der 
oudste Hethietische indringers (± 2300), Nesietisch, 
het Hethietische spijkerschrift ( ± 1900), Hethietisch 
beeldschrift ( ± 1800), Lycisch en Lydisch. Daar slui
ten zich dan nog bij aan: Phrygisch:, Armeensch, 
Perzisch en Keltisch. Niet-Indo-europeesch is de taal 
der autochthone Proto-Hatti (de oudste bewoners 
van het gebied ten Noorden en Zuiden van de Halys
bocht), de Hurrieten in Boven-Mesopotamië en het 
de traditie der Hurrieten voortzettende Urartu-volk. 
Semietische invloed in Klein Azië is gering geweest: 
le. de factorijen der Assyrische kooplieden (1920-
1870; 2e. de vermenging van de Aramaeërs met de 
Hethietische beeldschrift-menschen in Noord-Syrië en 
3e. de penetratie der Assyriërs in Zuidoostelijk Klein 
Azië (na 1000 v. Chr.). 

Bossert heeft zijn materiaal geographisch gerang
schikt. Eerst komt de Westkust en de ervoor 
liggende eilanden en gebieden (Thracië; Bosporus; 
Troje, zeer uitvoerig; Lesbos, Thermi-cultuur; Yor
tan-cultuur) terwijl ook de Etruriërs in Klein Azië 
(oorsprong waarschijnlijk Mysië of het Mysisch-Ly
dische grensgebied, doch niet archaeologisch bewijs
baar), alsmede de Kretenzisch-Myceensche betrek
kingen (reeds in Midden-Minoisèh III van groot be
lang) behandeld worden. Daarna komen Lydië, Bi
thynië, Carië, Lycië en Pisidië aan de beurt, voorts 
het centrum van Klein Azië met een µitvoerige illu
stratie van de Hethietische rijken (1950-+-1200). Be
langrijk zijn ook de historische hoofdstukken, van 
den tekst over de Hethietische geschiedenis (36-39, 
43-47). Plastiek, oeramiek, reliefs enz. uit het geheele 
door de · Hethieten bestreken terr.el.n worden behan
deld, zooals het Hatay-gebied, het oude · Sandsjak 
Alexandrette" Zeer nuttig voor een goed begrip van 
het ontstaan der Hethietische hegemonie in Voor
Azië (1375-1200) zijn de Egyptische voorstellingen 
betrekking hebbende op de controverse i.z. Zuid
Syrië tusschen Egypte en het Hethietischè, Imperium 
in de 14e en 13e eeuw v. Chr. Belangrijk en zeer 
overzichtelijk is ook het materiaal, ë dat betrekking 
heeft op de· Hethietische stadstaatjes~ in Noord Syrië 
(de Lebensraum der Hethieten volgens Bossert) 
en het Zuidoosten van Klein Azië. Het valt t~ be
treuren, dat deze laat-Hethietische . monumenten, 
doordat het Hethietisch beeldschrift nog niet vol
doende is ontcijferd, niet nauwkeurig chrot}ologisch 
zijn te bepalen, alhoewel zij alle van vóór 717 en 
waarschijnlijk voor het grootste deel van na 1200 
moeten dateeren. Merkwaardig is, dat Ugarit, de be
kende internationale handelsstad in Noord Syrië, die 
een tij·dlang min of meer onder Hethietischen politie
ken en militairen (doch niet cultureelen) invloed 
zal hebben g.estaan, door Bossert nergens ter sprake 
wordt gebracht in verband met den door hem zooge-

' ... 

l 
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noemden Noordsyrischen Hethietischen Lebensraum. 
Nadat de Hethietische hegemonie in Voor Azië 

en zelfs hun geheele cultureeLe en politi~ke invloed in 
Klein Azië kort na 1200 door de Zeevolken ten onder
gegaan is, komen de Assyriërs langzamerhand op qen 
voorgrond. Zij dringen Klein Azië binnen, waarbij ,zij 
op de Phrygiërs zullen gestooten zijn; 1 dramatisch is 
hun strijd met lJrartu in het Oostèn van Klein Azië 
rond het Wanmeer. De Urarta,eërs weten van 810 
tot 743 hun rijk geweldig uit te breiden, doch Tiglat
pilesar III èn de op hem yolgende dynastie der Sar
gonieden (722-606) dringt hen weer terug. Belang
rijk zijn in dit verband ook de Assyrische en Per
zische voorstellingen van Kleinaziatische volken en 
der Urartaeërs. Godsdienst-historisch zijn van be
lang de photo's die de verspre~ding van Hethietischa 
goden (zooals Jupit.er Dolichenus) in het Romeinsche 
Rijk illustreeren. Buitengewoon nuttig komen .mij de 
aan het slot van den uitvoerig,en en overzichtelijk 
ingedeelden tekst toegevoegde kaarten voor; ont
leend aan min of meer bereikbare publicaties helpen 
zij bij het plaatsbepalen van het door Bossert bijeen
gebrachte ·en over het algemeen goed afgedrukte 
photomateriaal. 

Klein Azië is reeds in de oudheid de brug waarover 
vele volkeren zich van W ,est naar Oost en Oost 
naar West hebben begeven; ·" deze taak heeft Klein 
Azië ook na de Hethieten vervuld; men denke 
slechts aan de Phrygiërs, de Lydiërs, Cyrus en zijn 
Perzen, de Perzische oorlogen tegen de Grieken, de 
Anabasis van Xenophon, ALexander den Grpote, de 
op hem volg,ende Diadochenoorlogen, de Romeinen, 
Byzantium, de Arabieren, de Kruistoèhten, de Tur
kèn ,en wellicht na dezen oorlog de Taurus-expres 
van Istanbul naar Baghdad. Het is daarom zoo merk
waardig, dat in de g,eschledenisboeken zoo betrek
kelijk weinig aandacht ~an deze "bru~" wordt be
steed: de b~schavingen, die de brug onderhielden, 
blijven ze.er ten onrechte -op , den achtergrond. Door 
lde Hiethietologie is ·er in de orientalisriek in dit op
zicht reeds veel veranderd en de belangstelling voor 
Klein Azië neemt, naarmate de politieke invloed van 
rle Hiethieten in de geschiedenis van het oude Voor 
Azië op grond van de archaeologische en philo
logische ontdekkingen stijg,ende is, gestadig toe. 
Moge het boek van Helmuth Bossert er toe 
medewerk,en, dat de geschiedenis der Kleinazia
tische rijken in de oudheid, in de toekomst ook in 
spectaculair opzicht beter bekend mag worden. Moge 
het boek bij het universitair.e onderwijs ingang vinden 
en mog.en er afbeeldingen uit dit betrekkelijk kpstbare 
werk worden overgenomen in algemeene geschied
kundige- .en studieboeken, opdat ook breedere kringen 
zich voor de kunst van het oude Klein Azië kunnen 
gaan interesseeren. 

Leiden, 21 Februari 1944. A. A. KAMPMAN 

* * 
Dr J. H. JONGKEES, Troj~, brug tusschen Azië en 

Europa. Den Haag, 1942. (8vo, 110 blz., 15 afb.). 
Bij wijze van .. vergelijking van de in- aanmerking 
komende beginsels van het onderzoek bestudeerd 
naast: K. BITTEL, Kleinasiatische Studien. Istanbul, 

Universum-Druckerei, 1942 (8vo, 224 blz.; 41 blaten 
en 3 kaarten) = Istanbuler Mitteilungen, Heft 5 
herausgegeben von der Abteilung Istanbul des p,r~ 
chäolog~schen Institutes des · deutschen Reiches. 

Het doet -ons in dezen tijd van ufteenspatting en 
verbrokkeling van zeer veel geestelijk werk beslist 
goed na te gaan, wat er niet allemaal op wetenschap
pelijk gebied is bereikt, waar de wil tot loyale samen
werking bij verteg,enwoordig.ers van , verschillende 
branches aanwezig was. Wellicht heeft het eenigen 
zin, aan het hoofd van deze uitsluitend als schets be
doelde regels het wetenschappelijke rendez-vous 
Troje te vermelden, waar immers kenners van de oude 
talen en oudheidkundigen als naaste collega's van 
de onderzoekende partij zijn geweest. Iemand die 
zich met toewijding heeft ingeleefd in het grootste 
Grieksche epos, dat ons is overgeleverd, zal met een 
oog vol spanning en verlangen uitzien naar wat er op 
de plaats, waar Priamus en de zijnen over heerschten 
voor den dag is gekomen. En ook archaeologen zijn 
zeer gevoelig voor den moreelen steun van belang
stelling ui~ breedere kringen dan die van het eigen 
vak alleen. Maar helaas hebben de resultaten der 
archaeologische onderzoekingen in Troje niet steeds 
aan de hooggespannen litt,eraire verwachtingen ·be
antwoord. Zulk een schitterend menschelijk en 
kunstzinnig uitgewerkt beeld van Troje, als uit 
de kennismaking met den inhoud van den Ilias gaat 
opdoemen, kan ons de archaeologie op geen st:ukken 
'na verschaHen. De oudheidkundige wetenschap be
oogt nu ,eenmaal niet een onvergetelijk verleden dich-
1;.erlijk te bezingen, zooals de schepper(s) van zulk een 
belijdenis van Kalokagathia - het leven in een ver
edelend en verfraaiend licht bezien - als de Ilias 
is, het heeft (hebben) ged.aan. Archaeologen moeten 
ten aanzien van Troje met een nederig, tot moeizaam 
proza volstaan. 't Betaamt ,den archaeologen (misschien 
nog) niet op aanschouwelijk-makenden toon van de 
resultaten der op den heuvel van Hissarlik verrichte 
opgravingen gewag te maken. Er blijven nog zoo ont
zettend veel punten onopgelost en onzeker, dat het 
met de magie van de spade uit zijn slaap van eeuwen 
te wekken Troje, slechts enkele hortende stooten, 
nauwelijks een samenhangénde combinatie van klan
ken vermag voort te brengen. Zonder kundige rond· 
leiding is het voor den belangstellenden leek niet 

· aait te raden, zich in het labyrinth der sporen in en 
boven den grond van het opgr avingsterrcin Hissar· 
lik - waarvan de identificatie met het oude Troje 
niet . strikt bewezen, doch practisch veilig is - te 
wagen. Gelukkig is er evenwel zelfs in deze grimmige 
jaren van wetenschappelijke ontberingen nog de ver· 
schijning te melde.n van een probaat boekje over het 
oude Troj,e, van de hand van êlen noest-werkenden 
Utrechtschen archaeoloog Dr J. H. Jongkees. Een 
publicatie die op een ieder, die zich bij geval wel eens 
in de magische literatuur van -het oude Egypte heeft 
willen verdiepen, den indruk maakt van een raadse· 
!en-oplossend boek der poorten. T~vens wel een boek 
van de verschillende lagen der enneade van nederze~'. 

tingen Troje I-IX (± 3200. v. Chr.-400 na Chr. , b1J 
risico van bep.aderende chronologische aanduidiµg), 
om ons een geringe speling op het Egyptische thell13 
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der 12 uren van den nacht in de onderwereld te ver
oorloven. Jongkees' vademecum voor het oude· Troje 
is een. l!Uttige aanwinst voor de mooîe boekerij, 
die er lil de laatste jaren op archaeologisch gebied in . 
de Nederlandsche taal is verschenen. Het in verdien
stelijken vorm aan den man g.ebrachtè boekje geeft 
ons een uitstekend middel in de hand, om de draden 
van hèt Troj,e van den prillen bronstijd (tegen 3000 
v. Chr.) tot de ondergaande bezienswaardigheid van 
den Romeinschen tijd te vervolgen. De schrijver be
perkt zich met de onl;>erispelijke stiptheid der weer
gave, welke het wezen van de beste artikelen, ver
handelingen en boekwerken, van zijn pen verschenen, 
uitmaakt, tot het traceeren van de wel zeer onregel
matige, doch niet enerv·eerende curve van de ontwik
keling van Troje I-IX. Beklemmend is het archaeo
logisch relaas van de eeuwen van besta~n. die Troje 
heeft meegemaakt, stellig niet. Het is ook wel wat 
onbillijk om zulks t,e verwachten van 1een geschiedenis, 
die bij gebrek aan bruikbare vondsten van geschreven 
materiaal, strikt g.~,~men in voorhistorisch duister 
is gehuld. In geen enkele van de nederzettingen, die 
de tijden van het vroegste optreden van het brons 
'(tegen 3000 v. Chr.) tot de ontreddering, door de 
verhuizing der z.g.n. zeevolken (omstreeks 1200 v. 
Chr.) teweeggebracht, beslaan, heeft men een schrif
telijk overblijfsel opgegraven, dat ons naar Trojaan
schen trant wegwijs kan maken. Wat er over het 
Troje te zeggen valt, ontleenen we louter en alleen 
aan analogieën en vergelijking met vondsten van 
een beter bespraakt karakter, van elders. Gegevens 
die uiteindelijk steeds op de een of andere mani.er 
in ons vrij betrouwbaar-ingedeeld schema 'van kennis 
van de oud-Mesopotamische- en Egyptische bescha
vingsgeschiedenis zijn ónder te brengen. Zulke betrek
kingen met het Oude Nabije Oosten zijn documen
tair belangrijker dan litteraire v,ermeldingen en mede
deelingen in het Homerische_ epos. Immers, zonder de 
schoonheid van de Ilias te wfüen verkleinen, moeten 
we er ons - zooals gezegd - zeer voor wach
ten, het verleden van Troje uit het machtige helden
dicht in 1een beperkt.e staalkaart van archaeologische 
gegevens gereflecteerd t,e willen zien. Dit onder
vonden de pioniers, waaronder wel sedert 1870 zeer 
actief H. Schliemann, en zulks was ook de gewaar
WoJ;ding van ide laatste behartig,ers van de missie 
Troje, (de leereplaats komt hier aan den áccuraten 
Amerikàanschen archaeoloog C. W. Blegen toe). 

Het mooiste wat men bij het archaeologisch onder
zoek van Troj;e kan bèr,eiken, is dat men de verschil
lende steden µit elkaar kan houden,' en er chro
~ologisch raad mee weet. Jongkees' kracht schuilt 
in het feilloos samenstel1en van een staat van 
gegevens en :vraagstukken tevens. Het behoeft 
dus geen betoog, dat wij 'met zijn samenvattingen 
zeer zijn gediend. Laten we bijv. de verzengende 
kwestie nemen, welke nederzetting nu precies het 
T:oje van Bomerus is geweest. Jongkees vertelt ons 
stipt ren secuur dat men thans algemeen aanneemt, dat 
het Troje VIIa, ± 1300-1200 v. Chr. is gewee3t. In
derdaad heel wat g.emakkelijker, dan wanneer men de 
Promotie met hindernissen van Troje II via VI tot 
het tegenwoordige nummer van bestemming zelf zou 
tnoeten nagaan, wat een overstelpend-lastig en ver-

moeiend werk zou zijn. In het in 1942 uitgekomen 
b?ekje over Troje worden resultaten tot ,OP den hui
d1gen dag opgesomrd, doch geen nieuwe denkbeelden 
verkondigd. Het ~s niet te ·loochenen, dat een dergelijk 
wer~ .aan belangwekkendheid, voor den meer op het 
fascmee~~nde, op het - indien ooit werkelijk - ·oor
spronkeh3ker belust,en lezer inboet, wat het aan kano
nieke deg,elijkheid voor het gebruik door iedereen 
wint· Dit is g·een kwaadwillige verfletsing van den 
glans van soHditdt, welke van Jongkees' publicatie 
afstraalt. M,en kan namelijk ook weer niet een archae
ologisch stuk op schrift stellen, zonder in gebieden 
van oontroversen stelling te nemen. Ook J ongkees, 
ofschoon nóg zulk een onberispelijke bemiddelaar 
tusschen v'erschillende opvattingen, moet wel eens 
positief zijn standpunt bepalen. Op die manier komen 
er in Jongkees' Troje toch nog genoeg punten voor 
waarop men principieel van gedachten zou kunne~ 
wisselen. Zoo o.a. de verhouding van de Aziatiséhe 
en de Europeesche ·elementen in het oude Troje. 
Het mag een daad van overmoed zijn, nauwelijks 
door den :naam van dit tijdschrift, en de bespreking 
v~n de hand van idengene, in wiens kielzog deze regels 
z13n geschr,even, ,goed te praten, dat steller dezes hier 
toch een meer V ooraziatischen kijk op de zaken zou 
wille.n h~bJ;>en, dan de geachte schrijver van Troje 
geneigd 1s" Kent Jongkees niet een te groote plaats 
aan de betrekking,en van Troje met Europa toe? 
Zek,er, wij zijn in de eerste plaats in Troje geïnteres
s~erd vanweg.e 'en vanuit Hom~rus. Sinds onheuglijke 
t13den zat.en er aan de westelijke .kust van Klein-Azië 
Grieksche volksplanters. Juist in het gebied van Troje 
de Grieksch-A,eolisch .g,eïnfiltreerde Troade nam d~ 
Grieksche lett,erkunde reeds zeer vroeg e~n hoogz 
vluc_ht. Het is dus o zoo yoor de hand liggend om 
Tro1e van een overwegend Grieksch oogpunt uit te 
bezien. En toch is de Anatolische heuvel Hissarlik 
een minstens even dankbaar veld van onderzoek voor 
uit het Vooraziatische kamp gestarte onderzoekers. 
,Een ver_schuiving van het zwaartepunt, die mij stellig 
?e mae1.te :van het overwegen waard schijnt, vooral 
m het licht van de knappe onderzoekingen van Kurt 
Bittel, den begaafden, buitengewoon goed in Anatolië 
bek,enden chef van het Duitsche archaeologische in-
stituut te Istanbul. ,· . · 

Geenszins mag het misverstand rijzen, als dat de 
schrijvers van de eerste en tweede publicatie, welker 
klinkende titels ~den schijn van importantie dezer 
r~gels zeer letterlijk hoog moeten houden, het er 
met over ;eens zouden zijn dat Troje zoowel iets 
Aziatisch als jets Europeesch heeft. 't Gaat slechts 
om ,een verschil in acoent. En hierbij lijkt me Bittel's 
meer Vooraziatische zienswijze het onschatbare voot· 
deel te bezitten van een frisch oordeel, afkomstig van 
een fijnen waarnemer, die Anatolië door . en door 
heeft leeren kennen, en met steeds dieper gevoel 
heeft leeren waardeeren. In geen geval kunnen we 

· aan Bittel's bovendien nog vervaarlijk gedocumen
teerde onderzoekingen stilzwijgend voorbijgaan, of
schoon - of is het niet juist omdat - deze op ::oo 
V-rijblijv,enden, aangenamen toon worden ontwikkeld. 
Terecht merkt Bitt.el op, dat Anatolië een eenheid 
van beschavingsvormen vertoont, zoowel , in het tijd
perk van het brons, als tot diep in den keizertijd. 
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Het is opvallenld ·hoe het autochthoon-Anatolische 
ethnologische en cultureele invloeden van verre kan 
assimileeren. De Vooraziatische archaeologie maakt 
-een tijd ,door, waarin men in breede kringen dweept 
met kaarten, waar de richting van groote volksver
huizingen, en van betrekkingen van commercieelen 
en cultureel.en aard, op aangegeven is. Men denke 
al1een maar aan de in dat stelsel van onderzoek naar 
de lett·er zeer ver van huis geraakte onderzeekingen 
van den Hethietoloog Bedrlch Hrozny te Praag. (Van 
Hrozny's: Die ält.este Geschichte Vorderasie'lts und 
In.diens, 2e druk, Praag 1943, dat daar een als geheel 
adembenemend-interressant en geniaal, doch op detail
punten uiterst pr·ecair staaltje van te zien geeft, zal 
in de volgende afl.evering van dit tijdschrift een com
posiet-bespreking van competentere zijde verschijnen). 
Maar het ,is toch wel zeer toe te juichen, wanneer 
er zoo nu en dan eens een waarschuwende stem 
wordt gehoord tegen - dat Hrozny-isme van volks
verhuizingien en inteuelaties, door een taalkundig·e 
super-virtuosfoeit overkoepeld. Heeft het, om maar 
eens iets te noemen, nu heusch wel zin, om er altijd 
weer op te wijz·en ook buiten taalkundig verband, dat 
de bov:endrijvende laag der · Hethieten in den groeten 
tijd van 1400-1200 v. Chr. van Indo-europeesche 
afkomst is? In de Hethietische beschaving (zie Bittel 
passim) is eig,enlijk niets wat onmiskenbaar Indo
europeesch is. Het autochthoon K1einaziatische -
dat in de eerste plaats gelegen zal zijn in de na
tuurlijke gesteldheid van den bodem en het klimaat -
krijgt bijna altijd weer snel de overhand, ook al kan 
het dan nóg zoo waar zijn;' dat het Anatolisch grond
gebied door menschen van buitenaf bewoond is ge
weest. D~ heele oud-Kleinaziatische beschaving, die 
nooit op het peil van de Mesopotamische en de Egyp
tische heeft gestaan (juist de lan,den die nog den 
sterksten invloed .OP Anatolië hebben uitgeoefend), 
laat ·denz·elfden terugkeer, koppig en niet te ver
hinderen, ' tot het autochthoon-K1einaziatische zien. 
Wat is de Hethietische beschaving anders dan een 
door de Anatolische stormwinden verstoven ~ spetter
regen van ou<l-Oostersche beschavingsstroomèn? Kort
om, om het beeld even samen te vatten, meer een 
atmospherisch verschijnsel kenmerkend voor Klein
azië, dan vertakkingen van Nijl, Tigris en Euphraat. 

Om tot het oorspronkelijke punt van vergelijking 
van 'de ,opvattingen van Jongkees en Bittel terug te 
keeren: Zou het beeld van Troje's ontwikkeling, se
iclert de :komst der oude Trojanen uit Europa (stad I), 
zooals Jongkees geneigd is aan te nemen (blz. 100, 
waarom gaat de schrijver zich wel eens aan het 
quasi-snaaksche "oef-Trojanen" te buiten?), niet ge
baat zijn met een retoticheering of tenminste relativee
ring in den zin van Bittel? Een concussie van meenin
gen kan in de wetenschap geen kwaad. Het heeft zijn 
waa.t;de, wanneer van in Troje gevonden stukken aar
dewerk, door Jongkees voor een handelsverkeer met 
het westelijke land van herkomst. aangevoerd, over
tuigender paralellen uit Alisar -en Alaca Hüyük wor
den vermeld. (Alisar en Alaca Hüyük zijn plaat
sen di,ep in Anatolië, .w:aar het tamelijk onwaar
schijnl,i.jk v-anJs, dat zij geregelde en drukke betrek
kingeri .:(Il.et het we,st~n hebben onderhouden). Alles 

" 

bij alles, ~en "geringe verschuiving naar het Kleinazia. 
tische millieu zou Jongkees' publicatie m.i. niet scha. 
den. Misschien ka.n het in dit verband nog dienstig zijn 
op een zoo juist af gedrukt artikel van den in 1939 over
leden Zweedschen archaeoloog Egil Lindsten te wijzen: 
Vorgeschichtliche Gewichte aus Troja. Acta Archaeo. 
logica XIV, 1943, 91-105, met 2 afb. Een bijna mathe-
matisch 'opstel. Toch levert de . schrijver daarin wel 
zoo goed · als het, ook oudheidkundig-waardevolle, 
bewijs, dat de eenheden van de in het oude Troje 
gevonden gewichten - thans in Berlijn - volkomen 
op Egyptische ,en Babylonische eenheden van gewicht 
teruggaan. Indien ik mij niet vergis, toch ook weer 
een - nochtans minimale - aanwijzing, voor een 
verwantschap van de beschaving, die in den heuvel 
van Hissarlik bedolv.en is geraakt, meer nog met de 
wereld -" van het oude Nabije Oosten, dan met het 
Europeesche vasteland. Of schoon het onderwerp van 
wijlen ' Lindst·en's artikel het tegendeel zou kunnen 
doen vermoeden, kan men bezwaarlijk beweren, dat 
de resultaten van zijn wikken en wegen veel gewicht 
in de schaal leggen, om de balans voor het oude Troje 
meer naar het Kleinaziatische milieu te doen over
slaan. 

Tot besluit dan het volgende. Nog steeds . zijn de 
wetenschappelijke grensformaliteiten op de brug tus
schen Azië ;en Europa, - zooals de uitvoerige titel 
van Jongkees' .zorgvuldige publicatie van 1942 luidt -
niet ten volle bevredigend geregeld. Gelukkig, dat er 
nog terreinen .zijn, waär nog zonder gebruikmaking 
van helsche middelen, langs den weg van wetenschap
pelijke uitwisseling _en verdieping van ideeën, een 
strijd zonder verschrikkingen over verschil van af
bakening kan worden gevoerd! 

Leiden, 9 Maart 1944 C. KERN 

ASSYRIOLOGIE 

Sumeriaca 

Naar aanleiding .van: P. ANTON DEIMEL, S. J., 
Sumerische Grammatik mit -U ebungsstücken und 
zwei Anhängen, 2. Aufl. Rom. 2/4, Verlag des Päpst
lichen Bibelinstituts, 1939 (4to, IX en 120 blz.). 
Ons wetJen .omtrent de taal en de letterkunde der 

oude Sumeriërs blijft nog maar steeds stukwerk. De 
moeilijkheden worden veroorzaakt door het schrift. 
de taal en door de overlevering van den tekst. Het 
schrift is in vele gevallen dubbelzinnig en de woorden 
zijn niet van ·elkaar gescheiden. De taal wijkt radicaal 
van de Semietische en van de Indogermaansche talen 
af. Waarschijnlijk moeten de Sumeriërs tot het Toe
ra_ansche of Oeral-Altaïsche ras worden gerekend, 
waarvan in Europa de Finnen en Turken en tot op 
zekere hoogte pok de Hongaren de uitloopers zijn. 
Maar ook met de talen van deze volken is de ver· 
wantschap wo geriî1g, dat het Sumerisch als vrijwel 
op zichzelf staand moet worden beschouwd. De over· 
levering der teksten, waarvan behalve de groote op· 
schriften van G ud é a, den vorst van Lagasj, hoe 
langer hoe meer epische en hymnische teksten uit de 
periode der'. dynastieën van Isin en Larsa (kort na 
'2000 v. Chr.) naar voren komen, is uiterst fragmen· 
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tarisch. Bij wijze van .mozaïek moeten de meeste van 
deze teksten uit brokstukjes saamgesteld worden, 
en zelfs in gevallen, dat men verschillende goede af
schriften van hetz-elfde gedicht bezit, blijkt de cor~ 
ruptie van den tekst schrikbarend te 1zijn. Hierbij 
kornt, dat het Sumerisch niet minder dan vijf ver
schillende dialekten kende, waarvan voor ons vooral 
twee in aanmerking komen, die sterk van elkaar af
wijken: behalve het klassieke Sumerisch het zoo
genaamde E m e-s a 1, waarin talrijke hymnen gesteld 
zijn. Ook~de stijl en de v·erhaaltrant ·zijn anders dan 
wij het uit de Semietisch-Akka:dische poëzie ge
wend zijn: statig, g·edrageil, met eindelooze herhalin
gen .en vol van voor ons duistere mythologische zin
spelingen.- Inderdaad: zonder de hulp van de lexi
cographische en grammaticale lijsten, die door de Ba
bylonische geleerden ,zijn overgeleverd en zonder de 
interlineaire vertaling.en, waarvan talrijke Sumerische 
dichtwerken .door de gdeerden van den Assyrischen 
koning Assurbanipal zijn voorzien, zou de poging om 
deze teksten te b~jpen en te vertalen als bijna 
hopeloos moeten worden beschouwd. 

Met intuïtie alleen komt ·men er niet. Slechts 
stelselmatig onderzoek naar de strengste regels der 
taalwetenschap kon u_itkomst gev·en. Met weemoed 
herdenken, 'wij den geleerde, die dezen eisch als 
eerste op de praktijk heeft toegepast: den op 25 
Januari 1.1. overleden FRANÇOIS THUREAU ÜANGIN 
te Parijs. Wat· deze gdeerde reeds in 1907 op 
het tenein der koningsopschriften presteerde, dwingt 
bewondering af. Zijn naam en roem zullen in de ge" 
schiedenis der wetenschap blijven voortleven. 

Vier systematische ov·erzichten over de Sumerische 
gr'a~atica· komen ;in aanmerking: door St. Lang don 
(l~p_, A. Poebel (1923), C. J. Gadd (1924) en P. 
Deimel (2e ,ed. 1939). Hiervan heeft het eerstge
noemde, de Sumer:ian Gramrnar van Lang.don, nog 
slechts waarde als pionierswerk, t·erwijl het S1ume
rian Reading Book van Gadd meer als hulpmiddel 
bij het onderwijs is bedoeld, waarvan de waarde min
der in ,de al te beknopte taalkundige schets, dan in 
de uitgelmzen stJikken uit de litter.àtuur is gelegen, 
die in .spijkerschrift, transcriptie .en vertaling · wor
äen geboden. Het werk van Poebel, dat ook al meer 
?an twintig jaar oud en nooit herdrukt of bijgewerkt 
IS, moet als het wetenschappelijke standaardwerk' 
worden beschouwd. Door dit werk, Arno Poebel's 
Grundzüge 'der sumerischen Gramrnatik (Rostock 
~923), werd' ,de grondslag gelegd, waarop onder de 
Jongeren, vooral door A. Falkenstein te Berlijn en 
S. N . Kramer te Chicago verder werd gebouwd. Het 
hoek van Pater Deimel, waarvan wij de tweede be
werking hier aankondigen, zal dit werk niet kunnen 
vervangen, maar het zal daarnaast als aanvulling .en 
op verschillende -punten als correctie niet kunnen 
worden gemist: ·om zijn practische indeeling in 53 
lessen of paragraphen; om het groote aantal oefe
ningen met uitgekozen stukken in spijkerschrift met 
bertalingen ·en toelichtingen, die in, wat moeilijkheid 
etreft, opklimmende lijn aan elke paragraaf zijn 

toegevoegd; en ten slotte om de discussie mèt zijn 
Voorgangers, vooral · met A. Poe bel. . 

Terwijl in de eerst·e bewerking (1916) eenzijdig de 
nadruk was gel,egd op de oorkonden uit den tijd der 
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koni~gen Luialanda en Urukagina, betreffende de 
administratie der tempels, valt de nadruk thans ook 
op de historische eri religieuze teksten. Van bijzon
dere practische waarde zijn de teekenlijst, waarin 
ook de oudste voor ons bereikbar·e -voormen z_ijn 
nageteekend, en het glossaar der meest gebruikelijke 
Sumerische woorden. In dez-e l,ijsten vindt de heginiier 
bijeen, hetg.een hij anders zou moeten zoeken in .ver
spreide publicaties ·en in de zes folio-deelen van het 
voor hem nog moeilijk te hanteeren Lexikon van 
Deimel. In dit opzicht bewijst dit werk op grooter 
schaal dezd6de d~ensten als het Reading Book van 
C. J. Gadd. Terwijl bij Gadd het grammaticale over
zicht al te beknopt was, zijn bij Deimel d.e pole
mische uitweiding.en al te uitvoerig. 

Wie dieper in de g.eheimen van deze taal' wil door
dringen, zal de Grunidzüge van Poebel niet kunnen 
missen, mits hij o.a. ;vooral op twee belangrijk:e punten 
·rekerting houdt met Dcimel's kritiek: wat betreft de 
aanduiding der v·erschillende personen bij het werk
wo~rd, en wat betreft de voorvoegsels of praefixen, 
eveneens bij het werkwoord. In het eerste geval ont
kent Deimel .(§ 44, tegenover Poebel, § 447vv.), dat 
de vermeende subjects-;elementen ter aanduiding van 
den persoon ("ik, gij" enz.) zouden dienen; in hét 
tweede geval meent Dèimel (§ 37 tegenover Poebel, 
§ 532 vv. en tegenover het doordringende onderzoek 
van R. Scholtz over de structuur van deze praefixen) 
te kunnen volstaan met de analogie der voorzetsels 
ad-, _ in~, ex- en ab-, die in het Latijn ter aanduiding 
van een beweging of richting vóór het werkwoord 
worden geplaatst. De breedvoerige p~lemiek, in een 
leerboek eigénlijk misplaatst, vergoedt hier de poover-· 
heid van de positieve resultaten. ' 

W ~nt van een Qplossing der moeilijkheden is in 
deze beide gevallen bij Deimel feitelijk g.een sprake 
Noch de analogie van het Latijn noch een bewering 
in den ~eest van "Alle sumerischen V erbalformen. 
sind Subsfantivà" (vgl. Deimel blz. 220) helpt ons 
hier uit d~n brand. Wie de geheimen van het Sume
rische werkwoord wil begrijpen, zal stelselmatig van 
alle termen en .analogieën moeten afzien, ontleend aan 
talen, die de flexie in plaats van de agglutinatie toe
passen. Een werkwoord in onze beteekenis van het 
woord hebben de Sumeriërs feitelijk niet gekend, 
maar slechts uitdrukkin~en voor de· meest verschil
lende vormen van toestandén, die door voorzetsels en 
invoegsels en toevoegs·els nader werden bepaald en 
van :elkaar , werden- onderscheiden. Hierbij ·moesten 
zoowel het verschil tusschen de handelende personen 
("ik, gij" enz.) alsook de tijdsbepalingen (tempora) 
uit het verband worden afgeleid. Zulke talen zijn 
er meer; zij komen met elkaar overeen door deze 
eigenaardigheid van hun structuur, en wel op grond 
van een bepaa1de psychologische geestesgesteldheid, 
terwijl zulke ·ta1en echter, wat den woordenschat be
treft, radicaal va'n elkaar kunnen · afwijken. De ver
klaring van dit versèhijnsel is de taak der vergelij
kende psychologie . . 

Voor bijna ieder assyrioloog nu is het Sumerisch 
de eerste 1en eenige taal, op grond waarvan hij zich 
in deze vreemdsoortige st:r-uctuur en geestesgesteld- ' 
h~id poogt in te werken. Hiervoor is het Sumerisch 
evenwel door het duöbelzinnige schrift en door de 

' 

. 



36 BIBLIOTHECA ORIENTALIS N° 3, Maart 1944 

slechte en fragmentarische overlevering allerminst 
geschikt. In de toekomst zal de Sumeroloog zich de 
moeite moeten getroosten om zich eerst in een der 
levende talen van dezelfde structuur in te gaan leven, 
al zijn dan ook de vruchten, die hij van .dezen moeilij
ken voorarbeid zou oogsten, in lexicographisch op
zicht van nul en geener waarde. 

Dp.nkbaar zal men de autographie en transcriptie 
van zeven hymnen aanvaarden, di,e als een aanhangsel 
bij de grammatica vaii P. Deimel aan P. M. Witzel 
zijn te danken (Uebung 47-53). Weliswaar zijn ~~ 
taalkundige toelichtingen hier veel te beknopt, terWIJl 
vele bijzonderheden van de vertaling op zuiver in
tuitieve gissingen berusten. 

Dus blijft ,er nog veel te wenschen over .. Evenwel 
is er .veel reden tot dankbaarheid, en ook tot opti
misme voor 'de toekomst, vooral als men aan den 
vooruitgang denkt, die op dit terrein sedert mijn 
studententijd werd .behaald. Toen was de t\Y'ist tus-· 
schen de "Sumeristen" ,en · '"Anti-Sumeristen" nog 
nauwelijks beslecht :en was men nog niet . vergeten, 
dat zelfs .een geleerde als Fr. Delitzsch tijdelijk was 
gezwicht voor 1de argumenten van I. Halévy, dat het 
Sumerisch geen 1echte taal zou geweest zijn, ma~ir 
slechts een soort cryptographie. Delitzsch was stil
zwijgend van dez:e dwaling terugg,ekomen. Door zijn 
drie boeken, die in 1914 verschenen, de Grundzüge, 
de Sprachlehre en het Glossar heeft hij daarna de 

' eerste wankele schreden van menigeen betrekkdijk 
veilig g.eleid. Deze boeken zijn indertijd zeer verdien
stelijk geweest, maar dienen thans door die van 
Deimel te worden vervangen. 
Leiden, 3 Maart 1944 F. M. TH. BöHL . 

OUDE GESCHIEDENIS 
·; 

Phoeaicische kol9nisatie op het Iberische 
schiereiland en omgeving. · 

A. GARCIA Y BELLIDO, Fenicios y Carthagin!3ses 
en Occiàent.e. Madrid, Consejo Superior de Inves
tigaciones cientîficas, 'Instituto Arias Montano. 
1942 (8vo, 316 blz" 24 pl., 58 afb" 1 kaart) = 
Escuela de Estudios Hebraicos, Serie C, Nûm. 1. 

De g,eschiedenis van de handelsonderneming1en van 
volkeren, die hun woonplaats hadden om het oos
telijk bekken van de Middellandsche Zee, in het 
westelijk g.edeelte van de Mediterrane wereld, is al
tijd een bij uitstek boeiend onderwerp, dat ons aller 
levendige belangstelling gaande houdt. Om een na
tuurlijk slechts benaderende historie van çle vroegste 
ons uit de · overle:v,ering bekende kolonisatie in den 
westelijken , hoek van de oude wereldzee, tot het 
Iberisch schiereiland toe, te kunnen schetsen, is een 
nauwe en g.er.egdde samenwerking tusschen historici, 
kenners der ,oude schrijvers en oudheidkundigen een 
eerste vereischte. :Een zeer verdienstelijk staaltj,e van 
zulk een gecombineerd onderzoek biedt het boven
genoemde werk van den competenten Madrileenschen 
archaeoloog Garcia y Bellido, wa~rvan sedert ko!ten 
tijd een kostbaar e~emplaar in de bibliotheek van dit 
Instituut berust. Het stoute doel, dat de schrijver 
zich voor oog en· houdt, is dè geschiedenis van de 

Phoenicische . en Carthaagsche' koopvaarders en volks. 
planters in en om het teg,enwoor,dige Spanje binnen 
termen van waarschijnlijkheid, en liefst nog meer, te 
breng,en. Zijn uiteenzettingen bestrijken een g,eweldig 
tijdperk. Het begint met de vroegste ondernemingen 
der Phoeniciërs uit Tyrus in Andalusië en Tunesië: 
de naar de traditie wil tegen 1100 v. Chr. vallende 
stichtingen van ·Gadir (thans Cadiz) en Utica, pas in 
814 v. Chr. door de stichting van Carthago, de op. 
volgster ~an _het roemruchte · Tyrus, gevolgd. Het 
slot wordt gevormd door den ondergang van Car
thago's macht in het zoo rijkelijk delfstoffen, vee en 
gezouten visch opbrengen'de Iberisch wingewest, diep 
in den tweeden Punischen oorlog (219-201 v. Chr.). 
Garcia's overzicht mag ongetwijfeld met diepe weten
schàppelijke erkentelijkheid worden begroet. Het is 
een waardig·e bekroning, en · ten deele ook samenvat-

. ting van de diverse tijdschriftartikelen, elk min of 
meer een onderdeel van het ·thans als . geheel gesteldie 
pr'obleem behandelend, die in de laatste faren van zijn 
hand zijn .verschenen. Het meerendeel hiervan wordt 
dan ook, ov·erigens op zeer bescheiden toon, in het af
sluitend boek aangevoerd. (Helaas ontbreekt een lit
teratuurlijst aan het slot). Bet uitgangspunt van 
Garcia's reconstructies wordt nog altijd gevormd door 
de . mededeelingen van' de oude schrijvers, waaronder 
ook nog Romeinsche, uit den keizertijd. Deze zul
len, inz(;mderheid ten aanzien van de ook _voor hen 
reeds grijze tijden van vroeger, geenszins de histo
rische onfieilbaarheid in pacht · gehad hebben. Het 
komt dan ook zeer goed uit, dat Garcia de zinnen in 
zijn boek, waarin een open vraag aan het oordeel 
zijner 1ezers wordt voorgelegd, naar Spaansch gebruik 
met een vraagteeken laat aanvangen en eindigen. 
Staving met behulp van oudheidkundige gegevens 
blijft voorloopig, zoolang de bodem van Spanje, de 
Balearen, Zuid-Gallië, Corsica, Sardinië en Noord
Africa nog niet wetenschappelijker is onderzocht, 
veelal een nog niet te verwezenlijken wensch. Meest
al zal men de enk.de archaeologische geg,evens be
vooroordee1d door het rijkere en bovenal meer samen
hangende litterafre materiaal bezien. 

Toch is het een van de vele verdiensten van Gar
cia's in uiterst g.enietbaren, onderhoudenden stijl ge
schrev,en werk, dat het verschillende ten onzent vrij
wel onbekende stukken van Phoenicische en Car· 
thaagsche herkomst, vooral uit Cadiz en Ibiza, zooals 
die thans in Spaansche musea worden bewaard, in 
documentair zeer bevredigende afbeeldingen aan den 
man brengt. Afbee1dingen; die samen met den beeld· 
rijken schrijftrant van het gansche werk het hunne 
ertoe bijdragen, de mise-en-scène van deze eeuwen 
van Semietische kolonisatie in dit deel van de oude 
wereld te verlevendigen. 

Eenigszins te betreuren lijkt het mij, dat de schrij· 
ver in zijn plausibel inged'eeld werk geen afzonderlijk 
hoofdstuk aan de kolonisatie der Ionische Grieken 
in deze Iberisch-e streken heeft gewijd.' Veel van de 
cultureele repercussies, welke het optreden van . de 
oostelijke zeevaarders op het soms in concurrentie 
door Carthagers én Grieken gekoloniseerde gebied 
teweeg heeft gebracht, zijn in de eerste plaats aan de 

· bevruchting door de Grieksche kunst te danken· 
Doch tenslotte is het niet voor niets F enicios Y 
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carthagineses én Occidente genoemde boek ook een 
publicatie, vanwege de Escuela de Estudios Hebrai
cos uitgeg.even. Een denkbaar bezwaar tegen Garcia's 
boek is hoogstens het Hispanó-centrische, bijkans 
0ationalistisch-autarke karakter van veel in het gan
sche werk. Vooral het 6e hoofdstuk: Los mercenarios 
espanoles al servicio de Carthago, blz. 133-169, een 
opsomming van de heldendaden der oude Spanjaarden 
in Carthaagschen dienst, zal op dit punt eenig scep-. 
tidsme aan den meer van een internationale ziens
wijze gedienden censor der wetenschap ontlokken. 
Niet zonder verband met het voorgaande is ook het 
betreurenswaardige feit, dat de schrijver niet al te 
veel notitie heeft genomen van de onderzoekingen 
naar de vroegste Spaarische geschiedenis, die niet door 
zijn eigen landgenooten zijn verricht. Zoo o.a. de 
resultaten van den archaeologischen speurtocht door 
Spanje van A. Schulten - den onvermoeîden deskun
dige inzake het nog altijd onopgeloste probleem van 
de lig_ging van Tartessos, ergens bij d'e monding van 
den Guadalquivir -~ 1941 (Vgl. thans Forschungen 
in Spanien, Jahrbuch des Deutschen Archäologisch:en 
Instituts 58, 1943, Archäolog~scher Anzeiger 19-61, 
met talrijke afbeelding.en en duidelijke kaarten. Ook 
in Sefarad II, 1942, 171-191: S. de Ausejo, ,El 
problema de Tartesos, zie BO .3. 29.). Ook van bij
dragen van Engdsche, Frànsche en Amerikaan.: 
sche zijde maakt Garcia slechts een zeer spaar
zaam gebruik. Maar ook hier bevatten de · tijdsom
standigheden en de moeilijke postverbindingen een 
nagenoeg vergoelijkende petitio benevolentiae. In 
ieder geval mogen deze laatste nauwelijks bij wijze 
van kritiek bedoelde opmerkingen op geen enkele 
wijze een geestdriftig-prijzend oordéel ,over het kn.ap
pe werk 1v,an den Madrileenschen geleerde verzwak
ken. Het is een belangrijk, zoo hier en daar vrijwel 

definitief-samenvattend werk, dat voor talrijke vragen 
een meer dan aannemelijke oplossing -biedt. Een met 
frisch voorstellingivermogen ·geschreven publicatie, 
die den lezer een voortreffelijken indruk geeft van 
de ondernemingen ider Phoeniciërs en Carthagers in 
het Mediterrane Westen. Ja zelfs nog verder, indien 
men bedenkt, dat het Spaansche vasteland op zijn 
beurt tegen 500 v. Chr. als basis voor z·eereizen naar 
Engeland, en naar het séhijnt Afrikaansch-Guinea -
respectievelijk onder de uit Cadiz vertrokken zee
vaarders Hamilko en Hanna - heeft gediend. Men 
ziet dus wel, dat het een boek is, dat verre verschie~ 
ten van koene reizen en schilderachtige kolonisa_to
rische ondernemingen opent. Het zal dan ook op éen 
ieder, die zich ervan bewust is~ dat de geschiedenis 
der oude volkeren van het Nabije Oosten met talrijke 
draden met die van westelijker contreien is verbonden, 
een sterke aantrekkingskracht uitoefenen. Dit zal in 
even sterke mat·e het geval zijn bij den belangstellen
den buit·enstaander, gelijk steller dezes, als den waar
schijnlijk slechts zeer sporadisch aan te treffen spe
cialist. Rest ons de voor deze benarde tijden zeer vol
doende technische Jli.tvoering van het boek te loven 
(misschien op ,uitzondering van de kaart naast blz. 
64 na). Ook de druk maakt een verzorgden indruk. 
Hinderlijk'e en misl.eidende fouten komel'l er yveinig 
voor. (Verraderlijk is hoogstens op blz. 13 het 835, 
i.p.v. 935, van het einde van de regeering van koning 
Salomo van Israël). Een enkelen 1 keer komen Duitsche 
namen verminkt uit de drukpers. Maar over het al
ge.meen verdient pok dit ~uiver technisch gedeelte 
van ,Garcia's uitnemend werk een onverdeeld gunstig 
oordeel: Homenáje al Professor Antonio Garcia y 
Bellido! 

1 

Leiden, 17 Januari 1944 C. KERN 
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p, MONTET, Tanis. Douze années de fouille,s dans 
une capitale oubliée du delta égyptien, Parijs, 
Payot, 1942 (8vo, 235 blz., 63 lijnteekeningen, 16 
pl.) = Bibliothèque historique. 

P. MONTET, Le drame d' Avaris~ Essai sur la péné
tratio:i des Sémites en Egypte, Parijs, Geuthner, 
1941 sic (8vo, 224 blz., 60 lijnteekeningen 16 pl.). 

Wann~er men bij J!ilj)rt Said het Suezkanaal bin
nenvaart, heeft het ,schip eerst .een groot recht stuk 
af te leggen, .dat tot achter il-Kantara loopt. Men 
heeft dan aan zijn rechter hand het meer van Men
zala, ondiep en brak water bevattend, dat met zijn 
visch- en vogelrijkdom ,ons een ·idee geeft, hoe de 
Delta er in vroege tijden zoowat moet hebben uit
gezien. Na ongeveer 50 km vanaf Port Said gevaren 
te hebben, passeert men het plaatsje il-Kab of Le 
Cap. Op bijna dezçlfde geografische lengte, ruim 40 
km wes.telijk, ligt het visschersdm:pje San il-Hagar, 
dat - m .naam - de voortzetting is van het oude 
Tanis. Dit feit werd reeds vastgesteld door de ge
leerden der Commission d'Égypte, die Napoleon Buo
naparte vergezelden op zijn Egyptischen veldtocht. 
Van Kairo uit gaat men •er heen over het een. 30 km 
zuidelijker gelegen Faqoes, waar onze landgenoot J. 
Muyser pastoor .is van een Koptische gemeente. 
(JEOL I, 189). . 

Zooals dus blijkt, ligt het zeer afgelegen en er zijn 
v.ele Egyptologen, die er nooit geweest zijn. Lep
sms 1) ·bv., tàen hij toch jaren in het Nijldal had 
d?orgebracht, bezocht het pas vlak voor zijn vei;-trek 
uit Egypte, einde September 1845, · per schip vanuit 
Damiette (Doemjat); want San il-Hagar is gelegen 
aan een Nijlarm, ,den Ba}:ir Moe'îz, waarmee zich 
iets ten Zuiden der ruïnes de Bal:ir Faqoes vereenigt ; 
lil de oudheid sprak men hier van de Tanitische mon
ding. Ook indien wij niet uit Strabo (XVllÎ, 1, 20; 
Cas. 802) wisten, dat Tanis een belangrijke stad was 
geweest, zouden wij dat zonder meer kunnen . op:
rnaken uit de oppervlakte van het ruïnènveld. die 
± 15 hectaren bedraagt, zoodat men enkele . uren 
noodig heeft om de rondte te maken. Men kan het 
20 km ver zien liggen. 

B et was dan ook zeer verheu'gend, dat P. M on,
ret, professor in de Egyptologie te Straatsburg, in 
929 van de Fransche repubfü~k subsidie. kreeg 0m 
~pgravingen t e Tanis te beginnen. Maar, en men k~n 
it van te voren zeggen en de twaalf opgravingscam

-.....___ 

i•~) R. Lepsius, Brieje aus Aegypten, Aethiopien und der Halb· 
...,ez des Sinai, Berlijn 1852, 373-374. 

pagnes bevestigen dit slechts, hier lrgt een object, 
dat door een expeditie moet worden aangepakt die 
op Amerikaansche wijze is toegerust en op A~eri
kaansche manier over fondsen en personeel kan be
schikken. Nu kon er helaas al te vaak geen sprake 
zijn van rustig ·en systematisch graven en moest men 
steeds trachten ook ;een voor de buitenwereld écla
tant succes te behalen. Dat dit na 10 jaren is m<ilgen 
gelukken, gunnen wij .den opgravers volgaarne, maar 
juist uit de beschrijving d~r sensationeele vondsten 
bl~~kt, dat men veel te bepèrkt was in zijn middelen; 
WIJ lezen bv., dat een gouden · koningsmasker van 
het transport heeft geleden (Tanis, 144), en dat een 
gordel uit duizenden gouden en fayence kralen, die 
op een koninklijke muminie werd gevonden, niet met • 
paraffine is bewerkt geworden (a.w., 157). ' Het zal 
ook wel aan hetzelfde gebrek aan geldmiddelen zijn 
toe te schrijven, dat men geen aparten fotograaf aan 
de expeditie heeft kunnen verbinden (de staf be
stond meestal slechts uit drie of vier man); in een 
officieel opgravingsverslag als P. Montet, La ri.écro
pole des roîs tanites. I:nventaire du mobilier Kêmi 
IX, 1942, 1-9?, mist men . bv. op plaat XVIr, een 
foto van den koningstooi van Sefonk 2) in situ, de 
toch noodzakeltjke cartonn~tjes met nummers, om 
later te weten, hoe alles oorspronkelijk heeft ge
legen. Daardoor moesten wij een foto missen :van bv. 
Psoesennes' graf m~t het grafmobilair nog ter plaatse, 
maar genoegen nemen met een teekening van Mej. 
Ev. Pons 3). 

De opgesomde bezwaren zijn ongetwijfeld groot, 
' maar op een ,erg belangrijk punt mo,eten wij Montét 

dankbaar en zelfs zeer dankbaar zijn: pij publiceert 
niet alleen zijn vondsten, maar ook zonder · lang te 
wachten 4 ). Reeds in 1933, na nog · niet hee1zmáal 
vier campagnes, verscheen zijn Les nouvelles fouilles 
de 'Fanis (1929-1932) 5), dat 90 platen telt, in het
zelfde jaar La stèle de l'an 400 retrouvée Kêmi IV 
1931-1933, 191-215, terwijl deel V va~ hetzelfd~ 
tijdschrift (1935-1936) evenals het reeds vermelde ' 
IXde deel, geheel g.ewijd zijn aan deze opgraving 6). 

Het is dus vanzelfsprekend, dat .M on t et slechts 

.... <· 
2) Dit is ·niet de Bijbelsche sisak of Sesac van 1 Kon. 14, 25 

en 2 Kron. 12, 5 vgl" maar een naamgenoot, wiens kroningsnaam 
.wsr-m5'',t-r' luidt en dien wij s . III noemen; van· hem is graf V. 

3) · Tanis, Fig, 33 en P. Montet, Vases sacrés et proj anes du 
tombeau de Psousennès, Fig. 2, in Monuments et Mémoires Piot, 
38, 1941, 17-39. . ' 

4) Vergelijk bv. het oyer Reisner opgemerkte in B.O. no. 3, 
blz , 21. 

b) Parijs = . Publications de la faculté des lettres de Stras
bourg - Deuxième série - vol. 10; vergelijk ·JEOL I, 181. 

6) Zie ook de litteratuuropgave Tanis, 41. 

"--------------------------·-·-~-----------------------.illllltili~----------------------
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een deel der ruïnes kon onderzoeken. Waar heeft 
hij dan te Tanis gewerkt? 7). 

Allereerst in den groeten tempel, die binnen eep. 
zwaren muur is gelegen, die aan de zuid- en oostzijde . 
omsloten wordt door .een tweeden. Wanneer wij de 
situatieteekening (Fig. 1) bekijken, blijkt alleen reeds 
uit het , verloop van den binnensten muur, dat ·dezé 
later moet zijn gebouwd: ,de as van den tempel komt 
uit in de Westelijke poort en men kan zeggen, dat 
hij ~ngeveer in het midden li_gt der buitenste om
walling. Deze is gemiddeld 16 m dik en gemaakt uit 
tichels; zij verloopt niet volgens een . rechte lijn; 
maar telkens springen gedeelten vooruit; het in
springende deel is uit convexe lagen, het tvooruit
springenae uit concave, waardoor de inkrimping en 
uitzetting van den ongebakken steen wordt g.etieu
traliseerd. Zijn juiste hoogte heeft men niet kunnen 
bepalen, maar waarschijnlijk bedroeg deze 9 of 10 
m. De zuidzijde is ongeveer 400 m, de oostdijke 365 . 
m lang, het omsloten terrein bijna 13 hectaren. In 
dezen ·muur, die misschien uit den tijd ~an Ramses 
II dateert, heeft ,een ' farao der XXIIste dynastie, de 

• reeds geµoemde Sdonk III, een monumentale gra
nieten · p9ort laten bouwen op de plaats, waar zijn 

voorvader Sefonk I ,er een had laten bouwen van 
kalksteen; deze verving weer een no_g ouder.e poort 
van Ramses II, die dep vorm had van eeri Syrische 
vesting : (migdol)_, zooals Ramses III die later in Me
dinet Haboe · liet maken 8). Ervóór stond een paar 
kolossen; Was men dezen ingang gepasseerd, dan 
zag men vanuit een kolonnade met granieten zuilen 
van 11 m den grooten tempel voor zich liggen. Zijn 
eerste pyloon werd voorafgegaan door tw,ee obelisken, 
die de namen yan Ramses den Groote drag·en, maar 
in lèngte . overtroffen worden door het wonder der 
: stacj.: een granieten kolo.1> van Ramses II van · 20 m, 
. die waarschijnljjk nog _een kalksteenen dito als pen
dant had. De tempel is een rechthoek van 240 m bij 
82 en wordt aan zijn oostelijke zijde afgesloten. door 
een muur van farao Nectanebo (XXXIste dynastie, 
4de eeuw v. Chr.) afkomstig; misschien is hij oor
spronkelijk. nog langer geweest. Er blijken in den 
tempel nog twee pylonen gestaan te hebben, waar
van de eerste werd voorafgegaan door één paar obe
lisken, de tweede zelfs door ·een dubbel paar; ook 
achtèr in den tempel is nog een paar teruggevonden, . 
en hieruit concludeert Montet, dat:, op de plaats van 
den huidigel?- afsluitingsmuur oorspronkelijk weer 1een 
pyloon heeft gestaan. In den ·eersten voorhof is een 
put gevonden van 11 m diepte, waardoor het mo
gelijk was de tempelbezoekers steeds van versch 
water te voorzien. De tweede voorhof was een open
luch'tmuseum van beeldhouwkunst: behalve de reeds 
vermelde obelisken - Tanis telde ongeveer eens 
·zoov·eel obelisken als Kamak, dat er zes paar had; 
de Tanitische zijn :echter minder gewddig van ·afme
ting - stonden ,er nog vier kolossen yan Ramses II, 

.- 7) De vondsten tot 1934 zijn zooveel mogelijk verwerkt in Porter· 
·Moss, Topographical Bibliography enz" IV, Lower and Middle 
Egypte, Oxford 1934, 13-26. · 

8) De· zoogen. Oostpoort, zie JEOL II, 48, bovenaan; 

ongeveer 8 m hoog, een achttal sfinxen,· .. (o.~. de 
T anissfinxen van Leningrad en het Lou vré) en nog 
een .tiep.tal groote beelden, o.a. de beroemde, reeds ' 
door Mariette gevonden, z.g. öfferdragers. Men neemt 
aan, dat op den derden pyloon de hypostyle zaal 
volgde en het sanctuarium. · Dit laatste is zoo ver
woest, dat men zich geèn denkbeeld kan vormen 
hoe het er moet hebben uitgezien. In dit gedeelt~ 
vond Montet de z.g. stele_ van he~ jaar 400 terug, die 
Mariett! ter plaatse had moeten laten en daaroni 
weer begraven had; zij was door denzelfden Ramses 
aan d;izn god Seth gewijd. De tempel zelf was tot in 
de XXste dynastie een heiligdom van dezen god, 
later is· deze moeten wijken voor Amon van Thebe. 
Het materiaal van dezen tempel, ,evenals de beelden 
en obelisken, is grootendeels van' Ramses II afkoll)
stig, maar hij is, met dit materiaal, g,eheel verni.euwd 

, omstreeks het jaar 1000, door de farao's Psoesenne8 
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en Siamon (XXIste dynastie). Voor deze vorsten 
die te Tanis resideerden, was het bij gebrek aa~ 
middelen niet mogelijk de uitg.ebreide ruïnes weer 
op te bouwen ,en de ·eerste van deze twee heeft 
daartoe de volgende oplossing gekozen: hij Het binnen 
den oorspronkelijken groeten muur van het tempel· 
oompLex ·een anderen bouwen, di·e op ruim 300 m 
afstand met den westelijken muur parallel loopt ·en 
ongeveer 200 m la~g is. In het midden werd een 
poort aangebracht, die de opgravers daarom de poort 
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' \ , van Psoes~nes noemen. Zijn verloop in westelijke 
richting geeft het kaartje aan. Bovendien liet dezelfde 
farao in den noordwestelijken hoek van, den ouden 
muur een glooienden aarden wal aanbrengen. Het 
gevolg van deze verandering.en was, dat het complex 
slechts de helft der vroeg.ere oppervlakte bedroeg ,en 
·dat het bovendien ~n een vesting werd veranderd. 
Men kan het op dit punt met het tempelcomplex 

·van Medinet Haboe vergelijken 9). De situatie is 
dus wel anders geworden sinds den tijd van Ramses 

~\ , \ \ ~ i 

II, die in deze stad niets te vreezen had, noch van 
vreemden noch van zijn onderdanen. 

De sector ten Noorden van, den tempel was vóór 
1929 praktisch niet onderzocht. Ook M o n t et heeft 
zich vooral moeten bepalen· tot het gedeelte, dat 
bewestelijk de noordelijke poort ligt. · Behalve de 
resten van een aantal huizen· vond men er een mach· 1 

tige constructie in tichels, 30 bij 50 ,m; het bleek een 1 

conglomeraat te zijn van twee constructies, waarvan 
d~ westelijke de oudste is (30 bij 13,50 m). In he! 
midden is het ongeveer 6 m hoog, aan de vier kanten 

· 3 of . 2,50 m. Aan de zuidzijde is een terras van 2 tn 

breedte, van waaruit een zacht glooiende weg naar 
den tempel loopt. Het geheel is om verschillende 
redenen merkwaardig: de zijden van het grondvlak 
zijn niet recht, maar naar binnen gebogen; de steen· 
lagen zijn niet vlak, maar loopen op naar de kanten; 
bet geheel is niet massief, want er zijn eeri aantal 
ruimtes, onderling zeer in grootte verschillend, uit
g.espaard. Men heeft niet kunnen uitmaken, of en 
hoe deze ruimtes waren af gedekt en Montet ver· 
moedt, dat zij zijn aangebracht om steen te sparen 

• •. 9) U. Hölscher in Actes du ){Vll/e congrès des orientalistes, 
Leiden 1932, 84- 85. 

. ,,.. - , --

J I 1 

' 1 

\ 

r,Jh, 
\ 1 \1 11 
1 \ ! 1'! \ 1 1 11° 0 11 \ ~ ,_ 
\ rn·. · · 11 
\ \ 1 \ 11 
\ 1 \\ \ 1\ 1\ 

1 \1 ' 11 \ 
1 tL--= \==_dl J 1 
~-~A:[_ -• 

\ 

HU" 

I I '" 

ï EM PEL. \IRN "RNTR 

Fig. 1. Het opgravingsterrein te Tanis 

~.L.P.Ptne.u_ "'""'~ ~,,..,, y '\lij, IX 

t:t'I Moti.n'T .T" rus 11)1tz. FICt. \O.Zl-So.\l. 

en gevuld waren met aarde. Bij de hoeken heeft men den sector gelegen tusschen den zuidelijken tem'-

bouwoffers, elk bestaande o.a. uit een mensch, ge: pelmuur en den muur van Psoesennes. Men had daar 

vonden, zooals op meer plaatsen te Tanis het geval in den loop der jaren re~ds •een aantal huizen in ge-

was. D e bestemming van het bouwwerk is waar- droogden steen vrijgelegd, . o.a. een kapel, waarin ·een 

schijnlijk godsdienstig geweest en wanneer yoortge- beeld van den god Hoeroen (hwrwn) stond opge-

zette opgravingen zouden ,doen blijken·, dat op de steld. Deze Kanaäneesche god, waarvan de naam ons 

Plaats van den glooienden weg den noordelijken tem- ook bewaard is in het Bijbelsche Bet-Choron, wordt 

Pelmuur snijdt, een poort is geweest, is dit vrijwel hier afge~eeld als Horusvalk met den jong.en Ram-

zeker. Dussaud vermoedt, dat het een soort be~ ses II vóór zich. Uiterlijk onderscheidt hij zich dus 

scheiden ziggoerat zal geweest zijn. . niet van dezen Egyptischen god, t erwijl de beeld~ 
Het grootste sucoes heeft de ,expeditie gehad ih houwer ook. nog den naam Ramses (r(~ms~sw) in 
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beeld he~ft weten te 9rengen; want het kind (ms) 
, heeft de zon (r•) op zijn hootd en de sw.t-plant in 

de linkerhand 10). . 
In 1939 vond men vlak bij den eersten pyloon, wat 

de geleerden van Napoleon's commissie reeds gezocht 
hadden: koningsgraven 1i) en wel een vijftal: van 
Osorkon II (graf I), van een onbekende (graf II), 
Ps1oesennes I (graf UI), Amenemope (graf IV) en 
Sefonk UI (graf V) 12). Alle zijn zij_ ·slechts klein, 
wanneer men ze vergelijkt met de pyramiden of de 
graven in het dal der koningen te Thebe; zij zijn ook 
niet in rotsen · uitgehouwen, die hier niet aanwezig 

. zijn, maar op het zand gebouwd. Daar men · reedi;> op 
5 of 6 m diepte het waterniveau bereikt, zijn zij 
bovendien bijna allen zeer laag, omdat zij niet boven 
het ·maaiveld uitsteken; slechts graf V stak boven 
den grond uit. Het zijn kamers zonder pijlers of 
zuilen, wier muren uit blokken kalksteen zijn opg.e
trokken (II, IV, V}; dit is ook het geval met graf I, 
maar dit bestaat, evenals V, dat uit graniet is ge-

, bouwd en bekleed met kalksteen, uit twee naast elkaar 
gelegen en onderling verbonden deelen. De kleinste' 
graven, II en IV, zijn onversierd, de andere hebben 
een versiering in laag relief. Het bouwmateriaal voor 

· al deze graven heeft men gehaald uit vroegere bouw
werke~ ter pla11tse, zooals bv. uit oudere opschriften 
aan de niet-zichtbare kanten blijkt. 

Deze vijf graven bevatten samen twaalf sarco
fagen van steen, als volgt verdeeld: de kleine graven 
(II en IV) elk een, I en III ieder vier en V twee, 
Ook deze kisten zijn, op die van graf IV na, met tot 
dit doel uit de steengroeve gehaald, maar of gekapt 
uit blokken, die voor een ander doel waren ge
bruikt, of ook r,eeds als doodkist: Psoesennes bv. 
heeft een sarcofaag ten name van M,ernephtah ge
bruikt. Een viertal ervan bevatten nog een houten 
kist, terwijl graf UI twee zilveren sarcofagen be- ' 
vatte, dien van Psoesennes zelf en dien van Hekache
perre-:Sefonk 13), die fuinstens twee eeuwen na. Psoe
senn~s heeft geleefd en hier blijkbaar in veiligheid 
is gebracht. 

Teruggevop.den zijn de kisten en overblijfsels van 
de volgende farao's: Psoesennes I en zijn tweeden 
opvolger Amenemope van de XXIste dynastie, Osor-

v • 

kon II, He~ácheperre-Sesonk en Takelothis van .de 
XXIIste dynastie. Behalve Osorkon II, en Takelothis, 

10) Verge!.iik A. Erman, Königsnamen durch Skulpturen aus· 
gedriickt, ZAS 29, 1891, 124-125. 

11) Zie reeds JEOL II, 314-315 en Pl. X evenals B. Celada. 
Descubrimiento en Tanis de varias tumbas reales intactas, Sèfa· 
rad 1, 1941, 415-435 en E. Breccia, Faraoni senza pace, Napels · 
z. d., 111-119; niet bereikbaar' waren P. Montet, Découverte 
d'une nécropole royale à Tanis. Tombeau d'Osorkon II. Tombeau 
de Psousennès, Ann. Serv. 39, 1939, 529-539 en Les hótes du 
tombeau de Psousennès, Revue Archéologique, juillet·déc. 1943, 
5-19, G. Brunton, Same Notes on the Burial of Shashanq Heqa
Kheper·re., Ann. Serv. 39, 541-547 en D. E. Derry, Note on the 
Burial of Shashanq, Ann. Serv. 39, 549-551. 

12) De drie eerste graven en hun inhoud zijn kort beschreven 
door P. Montet, La nécropole des rois tanites. Inventaire du mo
bilier, Kêmi IX, 1942, 2-96; graf 1 blz. 2-50, II blz. 50-54 en 
III blz. 54-96. . ' . 

13) Vergelijk ook J. Capa·rt, A propos du cer.cueil d'argent du 
rai Chechanq, CdÉ XVlll, 1943, 191-198. 

/ 

) 

wier gezelschap in graf I gedeeld werd door den 
blijkbaar als -jongen overleden hoogepriester Hor. 
nechti, bevonden zij zich in . graf III, het eenige dat 
de opgravers ongeschonden hebben teruggevonden. 

Wanneer deze graven ook bescheiden in omvang 
waren, de inhoud . is koninklijk geweest. Dit blijkt 
al uit de reeds vermelde zilv,eren kisten (ook Hor. 
nechti moet er een gehad ·hebben, zooals uit resten 
bleek), màar nog meer uit de goudèn maskers die 
Psoesennes en Seronk droegen, evenals de sieraden 
uit hetzelfde metaal en het go~den vaatwerk. Op hen 
is )0: ok, zooals bij T oetanchamon, een 'gouden plaatje 
gevonden dat gelegd was op de snede in den buik, die 
men bij het mummificeeren had moeten maken. 
Wat de armbanden betreft, haalt Psoesennes zelfa 
een record: terwijl T oetanchamon er in totaal 13 
aanhad, droeg hij er 12 aan den rechter en 10 aan 

\.. den linkerarm. Met voorbijgaan van het vele andere, 
als scarabeeën, hartamuletten, colliers, ringen, san
dalen, wapens, scepters, enz., zou ik nog slechtsi 
willen wijzeri op het prachtige pectoraal van Sefonk 
(Tanis,. pl. XIII en Kêmi IX, Pl. XXI, n. 219), volgens 
Montet den grootvader van Se$ onk I, zoodat wij met 
een familiestuk te doen hebben, dat na meer dan 
lOÖ jaar aan zijn naamgenoot mee in het graf is ge
geven; zijn opbouw is als volgt: het centrale deel 
wordt gevormd door een zonneboot, waarop de zonne
schijf zich bevindt, geflankeerd door de godinnen 
Maat en Hathor, die hun vleugels beschermend uit
spreiden; OQ de zonneschijf van lapis lazuli is uit
gebeeld de aanbidding van Amonfehorachte door een 
godin; de boot drijft op een smallen vijver, waaraan 
lotusbloemen. ·en -knoppen hangen en waaruit aan 

' weerszijden de wapenplanten van Boven en Beneden 
Egypte opbloeien. Deze dragen een met sterren ver
sierden hemel, op welks ,'uiteinden de Horusvalkl 
met dubbele kroon is gezeten. 
.. Tussche~ de koningsgraven en den grooten ~~ur 

z13n verschillende werkplaatsen gevonden met talv1jke 
beeldhouwersmodellen. Het is beter hierover verder 
niets te zeggèn, daar men anders gevaar loopt te
recht te komen in de netelige kwestie, hoe het met 
de z.g. kunstenaarsscholen in Egypte gesteld was. 
In elk geval blijkt, dat tot in laten tijd de teeken- ,en 
'beeldhouwkunst in deze grensstad in eere hebben 
gestaan. 

Over het winkelhaakvormig gedeelte, dat nu nog 
overblijft binnen de oorspronkelijke omwalling, kun
nen wij kort zijn, ofschoon het, zooals gezegd, bijáa 
de helft der oorspronkelijke oppervlakte oi:nvat. M en 
bereikt het via de poort van Psoesennes en komt 
dan bij den reeds aan Mariette bekenden oostelijken 
tempel. Hier zijn tien mooie granieten · zuilen ge~ 
vonden, die uit het Oude · Rijk afkomstig zijn, maar 
opnieuw gebruikt door Ramses II en vlak erachter 
een leiding van in elkaar geschoven kruiken. De 
tempel is als steengroev.e g.ebruikt, maar het is ge
bleken, dat de steenen vloer na de XXIste dynastie 
is gdegd. Waarschijnlijk is hij gebouwd door Osor
lkon II (ong. 870-847), die overal het dier van deIL 
'god Seth zoo goed mog.elijk heeft trachten uit te 
wisschen. Vóór men aan de poort van Ptolemaeus I 
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Sater (32~'---.!285) ·komt; passeert . men de plaats, w,aar 
.eens het hl. meer. wa,s. · In het . zuidelijk gedeelte :zcijn 
huizen uit Ptolemaeëntijd gevonden. 
. Een derde tempel is die . van de godin Anta i .4 ) ; men 
.beeft hem zoo genoemd, , omdat ' er een granieten 
groep is g~vonden -van deze Kanaäneesche godin ge,
zeten naast Ramses II. Dit heiligdom . is ten Zuid
westen . van het . groote . opgravingsterrein gelegen en 
omgeven door een. muur van 85 bi] 110 m. Ook hier;
aan is door vele farao's ·geb,auwd: den overal ver
tegemvoordigden 'Ramses II, · Psoesenraes 1, . Siamon, 
J\.pries en Ptolemaeus IV Philopator. De toegang 
lag aan de noordzijde; men bereikte hem langs een 
kioskachtigen :voorbouw, waarnaast enkele magazij
nen lagen. De huidige omwalling :is door Siamon ·ge
maakt op de resten van een oudere, die waarschijnlijk 
van Ramses II afkomstig was. Dezelfde Siamon heeft 
ook het door 1Psoesennes begonnen heiligdom vol
tooid. Is men de poort gepasseerd, dan staat men in 
een open voorhof, waar o.a. een granieten groep 
van Ramses II en de ·godin Sechmet is gevonden, 
evenals enkele bee'I~tn, die Ramses III zittend weer
.geven, en ziet dan de overblijfselen van een zuilen
zaai van Apries" Het daarachter gelegen :gebouw,, 
door Ptolemaeus IV opgetrokken,· is tptaal verdwenen, 
maar uit de stichtingsdépêits is in elk geval duidelijk, 
wie de bouwer was. Ook elders te Tanis hebben deze 
dépêits een belangrijke rol ,gespeeld in de dat~ering. 
. Al blijkt dus het grootste deel van de opgra'.'Vingen 
ten goede te komen aan de archaeologie, zij zijn zeer 
b:elangrijk voor de kennis der godsdienstige opvat
tingen: zeker tot en met de XI:Xde dynastie blijkt de 
god Seth er zeer houg in aanzien gestaan te hebben 
en pas onder de XXIste wordt hij uitgebannen en 
zijn naam uitgewischt. Zijn vrouwelijke partner, Anta, 
heeft zich ·echter weten te handhaven tot het einde 
der Egyptische geschiedenis; uit den vorm der zil-
veren kist van Se5onk blijkt, dat sommigen den 
ouden doodengod Sokaris de voorkeur gaven boven 
Osiris. En al is de historische oogst uiterlijk gering, 
de gevonden inscripties hebben ons reeds van alles 
gieleerd; en dit was te ~erwachten, want · wij weten 
7eer weinig van de XXIste én XXIIste dynastie af, 
Ja zelfs het juiste getal der farao's is ons onbek,end; 
wij weten nu, dat de stichter der XXIste dynastie, 
Smendes, de vader- was van Psoesennes I en 'lezen 
de namen van diens familieleden; bovendien leeren 
wij er enkele onbekende farao's kennen: Hekache>
perre-VSefonk en Nefercheres; deze laatste was v~lg,ens 
Manetho- de opvolger van Psoesennes I, maar zijn 
naam (nfr-k3- r•) was nog nooit in een Egyptisch 
opschrift gevonden; nu blijkt hij mederegent e;n op
volger van Psoesennes geweest te zijn. Ook weten :wij 
nu zeker, dat Ra,mses II te Tanis zijn kroningsjubi
leum of l).b-sd-feest gevierd heeft. Het voornaamste 

14) De door Montet, Ta'.nis ti;n, vermelde irt,ele "au mu,sé~ 
Sc_heurleer, à Haag" is thans als no. 7776 te Amsterdam: Allard 
Pzerson Museum, Algemeene Gids, Amsterdam 1937, pl. VII; in 
Le, drame d'Avaris (69, n. 3) spreekt hij zelfs van· het "Musée ' 
Haagner à Leide"; blijkbaar is hij misleid door den titel van het 
ktikel door H. P. Blok, Drei Stelen aus der Spätzeit in Haagner 

useum, A.c. Or. VIII, 1930, 177-194. . , ·, 

gewin .. is e.~hter wel, .dat bverduiqelijk blijkt,: hoezeer 
de Oostelijke Delta een schakel en bemiddelaarr is 
geweest tu.sschen Azië en E_gypte, zoowd ,in.· cultu:.. 
reel als ·godsdienstig opzichtl . -

· Maar - .en,_ hiermee zÜn · wij Joe aan Le drame 
d' A varis - ~hoe heette deze · stad dan in dien tijd? 
Nog niet Tanis of Zo'an, zooals zij in: den Bijbel15) 
wordt genoemd, w ant· de:;;e · na(lm komt pas in ·het 
.eerste millennium voor, maar· Piranis.es .. De stad is 
namelijk in de vele eeuwen van haar : :bestaan ver
schillende keeren van naam v.erwisseld: de oudste iX:
scripties dateeren reeds van Cheops en Chefren, 
dus uit de IV de dynastie, maar van alles ·wat ouder 
is dan den Hyksostijd, is geen steen op zijn plaats 
.gebleven. Montet is overtuigd, dat in San reeds toen 
een stad bestond, en. neemt hetzielfde aan voor het 
Midde_n Rijk 16), waarvan veel overblijfselen- zijn ge
vonden (beelden, sfinxen, geusurpeerde O ude Rijks
kolommçn enz.) maar ,daarbij moet hij constateeren, 

·dat wij nergens den naarp. der stad noch dien van 
haar god vermelcLvinden. Volgens hem was dit Setb 
en h_eette de stad Ava:ris. Hij steunt, voor het Midden 
Rijk, op de reeds genÇ>emde stele van het jaar 400; 
deze aan Seth gewijde steen dateert uit ·den tijd van 
Ram.ses U en zegt: "Zijne Majesteit beval een groote 
stele uit graniet op te richten met den grooten naam 
van zijn voorvaderen, om te vereeuwigen den naam 
van zijn voorvaderen en dien van koning Menmaatre, 
den zoon van Re, Seti-geliefd-door-Ptah, zoodat hij 
blijvend en duurzaam zij voor de eeuwigheid gelijk 
de zon elk en dag." Verder is dan sprake van deni
zelf den Setj, die zich naar Tanis heeft begeven om 
daar blijkbaar het vierde eeuwfoest te vieren van 
het bestaan der stad. Deze Setl, hetzij deze de latere · · 
koning Seti I is •(Sethe) of diens broer (Montèt).: 

-heeft omstreeks 1330 ·v. Chr. geleefd en de · stichting 
der stad wordt dus geplaatst omstreeks 1730. Hieruit 
leidt men het bestaan van een :era van Tanis af, die 

.dan met Nebti .zou begonnen zijn. Deze werd door 
,Ramses II en de zijnen, al of niet ·terecht, als :.de 
stichter van hun geslacht beschouwd; hij heerschte 
over · een bescheiden g,ebied in de Delta .een halve 
eeuw voor den inval der Hyksos, die een belangrijk 
,steunpunt in Avaris of Abaris hadden. Bij hun ver
drijving werd de stad na een lang beleg ingenomen 
en verwöest. Als stad der gehate indringers hebben 
de farao's der XVIIIde dynastie er · blijkbaar niets 

·aan· en voor gedaan, want er is geen enkele inscriptie 
uit dien tijd gevonden. Maar op het eind van deze 
periode, onder Horemheb, viert de commandant der 
grenstroepen, Seti, ineens het vierhonderdjarig be
_staan en wanneer zijn bl9edverwanten den troon 
:bestijgen, wordt de stad herbouwd: het wordt de 
residentie . van Ramses II en heet dan Pjramses, de 

1 

15) V~or Tanis en .den Bijbel zie men bv. 't Heilige Land 21 , 
19.34, 92-96, ev-enals W. VY..cichl, Aegyptische Ortsnamen in der 
Bzbel. Die Stadt Tanis, ZAS 76, 1940, 91~93; allerlei wetens· 
·Waardigs deelde H. Kees mee in PAULY-WISSOWA, 2te Reihe, 
4ter Band, 1932,. Kol. 2175~2178. . 

16) Zoo ook H. Stock, Stadien zur ·aeschichte und Archäologie 
der 13. {Jis 17. Dyn~tie· Aegyptens. unter besonderer Berück· 
sichtigung der Skarabäen dieser Zwischenzeit, Olückstadt 1942, 51" 
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stad die ons uit den Bijbel bekend is. Hier verblijft 
Ramses II na zijn Syrischen veldtocht, hier sluit 
hij het eeuwig verdrag met de Hethieten en ont
vangt er de dochter van zijn vroegeren vijand Chat
toesilis als gemalin 17 ), viert er zijn jubileum en be
stuurt van hieruit zijn rijk. Toch weten wij zoo goed 
als niets van haar plattegrond, want het niveau der 
Ptolemaeïsche stad ligt 4 m onder het puin en dat 

. der Ramsesstad nog heel wat dieper en is pas op 
enkele plaatsen bereikt. De lof dezer stad wordt ons 
echter bezongen in de papyri: 

"Ik heb ze gevonden in zeer goeden toestand, een 
mooi district zonder weerga, met den plattegrond van 
Thebe. Re zelf heeft het gesticht. De woonplaats is 
aangenaam om te leven, zijn veld is vol van alle goeds 
en voorzien van spijs -en voedsel elken dag". (Ana
stasi III, 1, 12-2, 2). 

"Zijne Majestdt (l.h.g.) heeft zich een 'burcht 18) 

laten bouwen, "de zegevierende" geheeten. Zij be
vindt zich tusschen Palestina en Egypte en is vol 
spijs en voedsel. Zij is (gebouwd) op de manier van 
Hermonthis en haar duur is als die van Memfis. 
De zon gaat op in haar horizon en gaat onder in 
haar binnenste. Allen verlaten hun steden ·en ves
tigen zich in haar distrikt. Haar westelijk gedeelt.e is 
een Amontempel, haar zuidelijk een Sethtempel; As
tarte bevindt zich in het Oosten ervan en Boete in 
het Noorden ervan. De burcht, die er zich in b~
vindt, is als de horizon des · hemels" ( Anastasi II, 
1- 5). . 1 

De eerste opvolgers van Ramses II, Mernephtah 
en Seti II, verfraaiden de stad nog, evenals Ramses 
III en · de farao's, die onmiddellijk na hem kwamen. 
Dan wordt zij achteruitgedrong.ei:i door Thebe; zij 
vervalt opnieuw en Psoesennes moet haar totaal v:·er
.nieuwen. Maar al is de stad weer "residentie, de leer 
van Thebe heeft gezeg.evierd, Seth wordt uitgeban
nen en Amon treedt in zijn plaats. De naani der stad 
wordt weer veranderd en luidt voortaan Tanis; ook 
deze naamsverandering is begrijpelijk, want een nieu"' 
we dynastie wenschte niet door den naam der hoofd
stad aan de voorgaande herinnerd te worden. 

Dit heele drama beschrijft Mont et oiis in zijn 
tweede boek en wel in het kader van de verhoudingen 
tusschen Egypte en Azië, waarbij de inval der Hyk
sos en het verblijf der Israëlieten de kernpunten zijn. 
In het eerste hoo:6dstuk wordt de verhouding tot 
Azië besproken vóór de Hyksosperiode. Het is min
stens verwarrend deze Aziaten reeds Hyksos te noe
men, daar wij onder dien naam een bepaald, zij het 
niet-precies gedefinieerd conglomeraat v.an volkeren 
verstaan 19). Hij besteedt nogal veel woorden aan 
de etymologie van het woord Hyksos, om dan de 
gewone opvatting · ( Q~3- g3sw. t) weer te geven, die 
bv. ook het Wörterbuch (III, 171) hçeft. Zijn ver
wijt hiertegen (Drame 13, n . 2) is misplaatst, de naam 
Neferhotep in plaats van Neferrohoe (a.w. 28 en 30) 

17) Zie JEOL II, 186. 
18) Volgens Montet (Drame, _134-35, 136) is hier nfet sprake 

van Piramses, maar van een andere stichting van Ramses II op_ 
den weg naar Syrië. 

19) Blz. 72-73 wijst Montet zelf op . de onjuistheid van dit 
gebruik. 

een lapsus. De Egyptisch-Aziatische betrekkingen tot 
het einde der XIIIde dynastie geeft hij uitstekend 
weer. 

In het tweede hoofdstuk wordt allereerst de iden. 
tificatie A varis-Sän behandeld, waarbij archaeologie 
en filologie l?O) hand in hand gaan. Uitvoerig had hij 
deze kwestie reeds vroeger uiteengezet, vooral in 
zijn artikel Tanis, Avaris et Pi-Ramsès, Revue bi
blique 39, 1930, 5-28. Hij heeft ook Gardiner 21) en 
Junker 22) weten te overtuigen, zoodat men veilig 
kan zeggen, dat zijn opgravingen op dit punt een zeer 
belangrijk resultaat hebben gehad, want men heeft 
in den loop der jaren Avaris en Piramses overà.l 
trachten te localiseeren, ook in Tanis; maar het be
wijs dat dit laatst·e juist was, is nu pas geleverd. 

y ,ervolgens passeeren de overblijfselen van het 
Oude Rijk tot de XIIIde dynastie te Avaris de revue 
Den tijd vlak vóór den Hyksosinval vat Montet als 
volgt samen: er bestaat dan rondom deze stad .een 
klein onafhankelijk vorstendom, waarvan wij den 
stichter Nebti en enkele opvolgers 23) kennen. De 
god · Seth, zoo verwant met de Kanaäneesche Ba" a
lim, werd gehaat door de farao's der XIIde en XIIIde 
dynastie en was juist de god van het gebied van 
Avaris, dat uiteraard steeds zooveel relaties had met 
Azië. Wanneer dan ook door den achteruitgang van 
het centrale gezag en de erop volg.ençle verbrokke· 
ling van Egypte de controle op de oostgrens gaat 
verslappen, kan hier een zelfstandig vorstendommetje 
ontstaan, dat een inval niet zal kunnen beletten; mis
schien is deze haar zelfs niet onaangenaam g.eweest. 
Het 'feit, dat Avaris de hoofdstad der Hyksos werd 
en hun overname van den Sethcultus zouden daarop 
kunnen wijzen; de goden der Hyksos zijn de zon, Seth 
en Anat of Anta, van welk de beide eersten onder 
hun Egyptischen naam werden vereerd. In het kader 

- dez-er beweging is ook Jakob met de zijnen in Egypte 
gekomen. Montet s~elt dan de vraag, of het Bijbelsche 
verhaal misschien beschouwd dient te worden "als 
een ideeële schildering, in den grond meer nauw
keurig dan een historisch docu~ent, van de betrek
kingen tusschen de nomaden en de Egyptische amb
tenaren, op dezelfde manier als Plutarchus in zijn 
De lside et Osiride de tallooze reizen van Egypte
naren naar Byblos samenvat" (Drame, 84). In àit 
verband wordt ook het gebied en de naam Gosen 
of Gessen besproken. De bevrijdingsoorlog, die als 
een strijd tusschen Amon en Seth wordt g.ezien, 
wordt aan de hand der documenten verhaald, even
als de gevolgen ervan. Het Uittochtprobleem wor<lt 
besproken, maar minstens te simplistisch voorgesteld. 

20) Voor de tekstcritiek van de telkens weer in het geding 
gebrachte Manetho-passage (Fl. Josephus, Contra Apionem I, 
78 = Hopfner, Fontes historiae religionis aegyptiacae 771-772) 
zie men nu P. Collomp, Manéthon et le nom du nome oà fat 
Avaris, Revue des Études anciennes, 42, 1940, 74-85; men 
moet inderdaad Èv voµ,~ T~ 'LESpo/1'~ lezen. . 

21) Tanis and Pi-R.a'messe: A Retractation, JEA 19, 1933, 
122-128. 

22) phrnfr. 5. Tanis = Auaris = Pr-R"mssw, ZÄS 75, 1939, 
83- 84 .. 

23) Nehsi, Hepoe, Anati, Bebnem; zie ook Stock, ·studien 
en'z., 64. 
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Jiij heeft een eigen kijk op ~e · Amarnaperiode en 
wat erop volgt: ook de clerus van Seth. was actief 
en de botsing tusschen farao en de priesterschap van 
j\rnon was voor beiden even noodlottig. Vooral on
der Horemheb valt een bloei van den cultus van 
den god Harmachis, in de groote sfinx te Giza ver
e.erd, te constateeren; Aziaten stellen hem gelijk met 
hun god Hoera.en en deze naam komt zoo in de mode, 
dat Horemheb bij zijn troonsbestijging zijn naam ver
andert in Hoeroenemheb. Maar bij zijn dood stond 
Egypte weer aan den rand der anarchie, waarvan hij 
bet gered had. Toen . werd het gered door iemand, 
die ongeveer even oud was als Horemheb en onge· 
veer dezelfde functies had bekleed, Paramses ; deze 
was o.a. commandant geweest van de grensvesting 
î haroe of Sile, bij het huidige il-Kantara, en had ' 
ook tot taak de Nijlmondingen te beschermen. Toen 
bij door Horemheb naar Thebe werd geroepen, werd 
zijn zoon Seti zijn opvolger in ·deze functies; zijn 
JJ'lam wijst er al op, hoezeer de god Setli in zijn 
familie in aai;izien ~twid. _In .dezen tijd_ valt de _plech
tigheid, die ons op d'e stele van het jaar 400 wordt 
verhaald en die een politiek doel gehad moet hebben: 
de candidatuur van Paramses te ondersteunen. Want 
anders zou er een nieuwe strijd om Avaris komen 
en' daartoe ontbraken in Thebe de middelen. De 
XVIIIde dynastie gaat dus tè gronde door de plaats, 
waar haar · zege was begonnen: koning Ahmose had 
de Hyksos verdr~ven en het onmogdijk gemaakt, dat 
Seth de grootste god in Egypte zou worden, maar zijn 
laatste opvolger moet zijn troon laten overgaan in 
handen van een hoogepriester van dezen god. Montet 
spreekt dan ook over de XIXde dynastie als over de 
"Sethiaansche koningen". De eerste was Paramses, 
dien wij Ramses I noemen en wiens naam mn-p]:i.tj-r 
ons als MEYoC/)p;.iç is bewaard gebleven; hij verving 
de era van A varis door een nieuwe, en liet dez·e 
kunstmatig samenvallen met het begin van een nieuwe 
Sothisperiode. "' 

Door Ramses II wordt Avaris tot nieuw leven 
gewekt: het wordt de residentie van dezen mach
tigen . koning met zijn langen regeeringsduur en ge
heel vernieuwd en uitgebouwd. In het midden lag 
het tempelcomplex, waárover bovèn reeds gesproken 
is, en waarvan Montet hier een levendige beschrij
ving geeft, al moet deze vaak hypothetisch blijven. 
Daarna worden de bouwwerken, die Ramses II in 
de omgeving . liet uitvoeren, vermeld en de gunstige 
ligging van Piramses als bestuursc-entrum besproken. 
Maar deze was niet de eenige noch voornaamste 
reden voor den koning hier zijn residentie te vestigen, 
de familietraditie en groote voorliefde voor den god 
Seth ·waren de voornaamste motieven. Behalve Seth 
en zijn gezellin Anta werden er vele goden vereerd, 
bv. Atoem, Chepri, Pre-Horachte, Ptah, Geb, Boeto, 
Sechmet en zelfs de eerzuchtige Amon van Thebe, 
de eenige god van Boven Egypte,. dien wij hier aan
treffen. 

Met de macht van diens clerus meende de koning 
Voorzichtig te moeten zijn. Want hoewel hij er in 
het begin van zijn regeering over gedacht had, zich
zelf hoogepriester van Amon te maken, had hij · dit 
niet gedaan en toen, met voorbijgaan der gewone 

candidaten, N ebwennef, die aan den tempel van 
Hathor te Dendera verbonden was; gekozen, omdat 
hij niets te duchten zou hebben van iemand, die 
hem alles te danken had. Zoo hernieuwde Ramses II 
in verschillende opzichten het werk van Achnaton, 
maar op een meer soepele manier. Bovendien voelde 
hij zich blijkbaar zeer aangetrokken tot alles wat 
Aziatisch was; want behalve de halfaziatische goden 
Seth en Anta vinden wij er ook nog • Hoeroen en 
Astarte. Zulk een gezelschap zou de Amon-priester
schap kwalijk geduld hebben. 

Daar Piramses en Pithom door Ramses II zijn ge
bouwd en deze beide steden in het Bijbelsche Uit
tochtverhaal ter sprake komen, acht Montet dezen 
goed dateerbaar. Mozes, wiens naam ook hij niet 
weet te verklaren, groeide hier op en voerde onder 
Mernephtah het Joodsche volk weg. De bekende 
passage op de z.g. Israëlstele van dezen farao vat hij 
zoo op, dat wij hier den Uittocht vermeld vinden: 
deze was vo0r den koning het voorwendsel te ver-

- klaren, dat ,,Israël.. vernietigd is en geen . vrucht meer 
heeft" 24). Daarna wordt de reisroute naar de Egyp
tisch-palestijnsche grens besproken en wat de XXste 
dynastie te Piramses liet doen. 

De geschiedenis der stad in het eerste millennium 
v. Çhr. is een doorloopende plundering van de Rames
sidische residentie; vrijwel geen steen bleef op den 
anderen. Dit gebeurde door deg.enen, die vanaf de 

-XXIste dynastie (Psoesennes, Siamon) tot Apries 
en de Ptolemaeën toe de oude bouwwerken als 
steengroeve hebben g.ebruikt. Vooral voor de necro
polis was veel materiaal noodig. Daarbij zijn in den 
christelijken tijd, na het te gronde gaan der stad, 
twee nieuwe factoren- van verwoesting gekomen: de 
inlanders, die tot in den laatsten tijd de kalksteenen 
blokken gebruikten voor dén kalkoven en het graniet 
om er handmolens van te maken, en de inwerking van 
het zich in den bodem bevindende zout, dat het gra
niet doet afschilferen en den kalksteen uit elkaar 
vallen. 

Hèt bleek echter, .dat de vernietiging van Piram
ses opzettelijk was geweest en samenhing met een 
vervolging van den Sethcultus; zijn heilig dier werd 
vrijwel overal weggekrast of weggehakt; de vervol
ging moet zich ook tegen de afbeeldingen van den 
god gericht hebben, want er is te Tanis geen enkiel 
beeld of beeldje van hem g.evonden. Deze vervolging 
verklaart Montet allereerst_ aan de hand van den 
bekenden, bij Flavius Josephus bewaarden tekst over 
de Onreinen (Mrn:po/); deze zouden omstreeks het 
einde der XXste dynastie Tanis bezet hebben en 
vandaar uit het land geterroriseerd onder hun leider 
Osarseph, een priester van Heliopolis. De koning van 
Egypte mciet naar Nubië vluchten met zijn leger, 
zijn volk en de hl. dieren. Dertien jaar verwoesten ·en 
ontheiligen de Onreinen het land en roepen de Hyk
sos, d.w.z. de volkeren van Palestina, ter hulp. Dan 
keert Amenophis terug uit Nubië terug aan het 
hoofd van een groot leger en verjaagt hen allen uit 
Egypte. Toespelingen op deze gebeurtenissen meent 
Montet te vinden in de papyri, waarin ons de graf-

:U) Men vertale: "Israël ligt braak zonder vrucht". 

. 
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rooverijen verhaald worden,_ die plaats grepen onder 
den hoogepriester Amenoph1s 25) ,en 'een kwart eeuw 
later. Aan de . hand · van deze povere gegevens · tracht 
hij dan het verloop van dezen strijd op leven èn dood 
tusschen Tanis en Thebe, tusschen Setfr: en Amon; 
te schilderen, , eèn strijd, die erger geweest':móèt zijn 
dan de Amarnaperiode. MaaT dé· stad komt ook deze 
rampen weér te boven; deze derde stichting der stad, 
die sindsdien Tariis zal hêeten, is misschien die, -waar
van de Bijbel (Num. 13, 22) zegt, dat' ze 7 jaren na 
die van Hebron plaats vond . . Indien ' dit alles juist 
is, is het buitengewoon belangrijk, _'tnaar om de juist
, heid te bewijzen, zal nog 'menig artikel 'en heel wat 
wetenschappelijk onderzoek nbodig zijrt. ' 

Het eerste van Mont e t's werken bevat een, niet 
steeds . even gemakkelijk te volgen, beschrijving der 
vondsten; in ·het tweede, het drama van A varis, g.eeft 
hij de geschiedenis der stad en de · visie,' ' die hij naar 
aanleiding van deze opgravingen, zich over tal van · 
problemen heeft gevormd. Wanneer" hij ook hier n~~r · 
bronnen en studies verwijst; toch zou herhaaldelijk 
eert ruimere documentatie op haar plaats zijn geweest 
om bepaalde, bout-klinkende beweringen te recht- . 
vaardigen. Als samenv.atting van zijn werk gedurende 
twaalf campágnes . ~al T an is zijn waarde blijven be
houden, in hoeverre dit met Le '<lrame d' Avaris het 
geval zal zijn, zal ·de toekomst leeren. 

Leiden, · 2 Juli 1944 JOZEF JANSSEN 

. 25) Zie bv. JEOL 1, 287-290 . . 

OUDE TEST~MENt EN JUDAICA 

MAR TIN NOTH, U eberlieferungsgeschichiliche Stu
. dien I. Halle, M. Niemeyer Verlag, 1943 (8vo, ·. 

224 blz.} = Schriften der Königsberger _Ge
lehrten Gesellschaft, Geisteswissenschaf tliche 
Klasse, 18. Jahr, Heft 2. 

In deze studl.e behandelt de . vruchtbare publicist 
professor Martin Not h een probleem aangaande de · 
geschiedkundige overlevering uit de ' oudheid en wel, 
zoals hij zegt, omtrent het oudste en enige document 
van werkelijke geschiedschrijving uit de oudheid, het 
Oude. Testament. 

De geschiedkundige overievering van het O.T. is 
tot ons gekomen in enige grote verzamèlwerken, die 
de overgeleverde stof ·.echter niet alleen verzameld 
hebben, maar ook in een bepaald kader hebben ge
zet. Om een juiste opvatting te krijgen van de . af
zonderlijke elementen, waaruit de geschiedkundige 
overlèveril'lg bestaat en om tot een juiste kritiek te 
komen en zo tot een juiste opbouw van de g,eschie"' 
denis, moeten we een nauwkeurige opvatting hebben van de omvang en het karakter van deze werken 
en van de manier waarop zij hun stof hebben ver- · 
werkt · of in een nieuw licht hebben gesteld. Met 
een beroep op G. v on Rad (Das ·. formgeschicht
liche Problem des Hexateuch) meent hij, dat het 
iri de Pentateuch niet zozeer gaat om het bewaren 
van de overlevering, als wel oni de weergave van de 
grondslagen van geloof en leven. Omdat het probleem 

van de Pentateuch al ' váa~ behandeld. is en tdt min 
of meer ·zekere resultaten ' heeft geleid, zoals Noth 
zegt, laat hij een verdere bespreking daarvan achter- ' 
wege.' · · · 

De ;eigenlijke thesis, die in dit boek wordt verde
digd, is, ·. dat we in de geschiedkundige boeken van 
het 0.T. een doorlopend deuteronomistisch en chro- · 
ni~tisch geschiedwerk vinden~ die ·beide naµw ver
want zijn, en waarbij Dtr (het sigltim voor ,dát werk) 
tot bron heeft gediend ·voor Chr. Dat deuterono
mistische werk is een eerste verzameling en bewer
king · van geschiedkundige overleveringen en neemt 
daarom in de oud-testamentische litèratuur een bij
zondere plaats in. Het inaugureèrt een nieuw type in 
de literatuur en zonder dat' deuteronomistische werk 
met de daarin opgenom~n overleveringen zoti einze 
kennis van de Israelietische geschiedenis uiterst ge
brekkig zijn. De Jahwi.st kan men als een voorloper 
beschouwen. Hét onderscheid tussen beidë ligt daarin, 
dat de hoofdinhoud en opbouw ·van dé afzonderlijke 
delen van het Jahwistische werk gegeven was in de 
tradities die in de cultus verankerd lagen. De schrij
ver van het deuteronomistische werk echter kon het 
geheel pas opb~uwen · op · grond van het materiaal, 
dat hij tot zijn beschikking had en hem · alleen voor · 
sommige stukken een samenhangend materiaal · bood.' 
· Het gaat er niet om ·de afzonderlijke elementen 

te onderzoeken, waaruit Dtr is :samengesteld, maar 
r om te bewijzen, dat Dtr een grote litteraire eenheid 

is - een R.ahmenwerk - dat veelsoortig,e overge
leverde stoffen in zich heeft opgenomen. Eén nauw
keurige analyse van dat Dtr werk is dus een drin
gende opgaaf. Terwijl het chronistische werk afzon~ 
derlijk is blijven bestaan, al zijn de boeken Esdras ·en 
Nehemias dan later afgescheiden, zo moet het deu
terono'mistische werk, dat over een reeks van boeken· 
van 'het 0 .T. is verdeeld · eerst nauwkeurig worden 
bepaald. ·Zo valt het boek van · No t h dan in twee 
delen. Het eerste deel' handelt over het deuterono
mistische ~erk het tweede over het chro'nistische, 
terwijl in een 'aanh~ng iets gezegd wordt over de 
verhouding tussen de Pentateuçh en Dtr. 

- ·· Noth gaat -er van uit, dat de litteraire kritiek reeds 
lang grotere en kleinere stujrken uit de boeken Josue, 
Rechters, Samuel, en Koningen aan een deuterono
mistischen auteur heeft toegekend, die zijn . naam 
dankt aan zijn verwantschap in taal en gedachten met 
den schrijver van de deuteronomistische wet en de 
redevoeringen die deze · wet omlijsten. 

Werd tot nu toe vrij algemeen aangenomen, dat 
een of meer redacteuren de bestaande boeken in deze 
zin hadden bewerkt, prof. Noth meent, dat we met 
één groot werk hebben te doen: de verdeling in 
boeken is iets secundairs en moeten we buiten be
schouwing laten om het materiaal synthetisch te 
overzien. De litteraire kritiek heeft te lang onder de 
invloed ~an de hexateuch-kritiek ·gestaan en daarom 
teveel op de vóór-deuteroilomistis-che elementen ge
let en. alleen nog ruimte opèng.elaten voor een deute
rönomistische redactie zonder oog te hebben voor 
het geheel. De bjjwnder kenmerkende deuterono
:rrllstische stijl is wel ·een van de meest z-ekere be
wijzen om iets aan Dtr toe te kennen en het zich ge-
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lijk blijven in taal en stijl .is minstens een aanwijzing 
voor de_ eenheid van het werk. J 

De eig·enlijke argumenten voor het bestaan van 
een groot · deuteronomistisch werk zijn de volg<mde. 
Dtr heeft de eigenaardigheid op alle belangrijki0 
punten van de geschiedenis. de leidende figuren te 
laten optreden met een kortere of langere redevoe
ring, waarin zij de loop van de gebe~rtenissen in 
bet verleden of in , de toekomst verklaren en de prac
tische consequenties trekken: Jos. 1 en 23; 1 Sam. 12; 
1 Kon. 8, 14. Soms ook geeft de auteur. geschiedbz
schouwingen in verhalende vorm: Jps. 12; Recht. 2, 
11; 2 Kon. 17, 7. Het tweede bewijs vormt de inn.zr
Ji]ke samenhang . V(1n die stukken, die alle elementen 
van een primitieve -en gelijkvonnig.e geschiedenis
theologie beva!tten. Herhaaldelijk wordt de nadruk 
gelegd op de gehoorzaamheid aan de stem van God. 
V:erder is karakt-eristiek de afwezigheid van alle be
langstelling voor de cul!tus. Zelfs in 1 Kon. 8, het 
inwijdingsgebed van de tempel, vinden we daar niets 
van. Verder toont Dtr een bijzondere belangstelling 
voor chronologisc~; gegevens .. Dat komt. bij~~mde! 
uit in de boeken van de Komngen, waarm htJ met 
J}auwkeurigheid de regeringsjaren van de koningen 
en de overeenkomende regeringsjaren van · de ko
ningen van Israël en Juda aangeeft. Zo ook voor de 
tijd van David. Afgezien aan welke bronnen hij zijn 
gegevens heeft ontleend, is het duidelijk, dat Dtr 
een vaste chronologie heeft willen geven. Dit vormt 
een nieuw en derde bewijs voor de eenheid van auteur 
en het afge:ronde karakter van het werk. De . gede
tailleerde bewijsvoering, waar het in zekere zin op 
aankomt, kunnen we hier natuurlijk niet weerg,even. 

H_et werk zou verder ontstaan zijn in het midden 
van de zesde eeuw. 2 Kon. 25, 27-30 geeft de ter• 
minus a quo. aan. v .ervolg,ens wordt de opbouw van 
h;t werk in zijn onderdelen behande:l.d, ' nl. onder 
welk gezichtspunt en met welke middelen Dtr ,zijn 
werk als geheel heeft opgebouwd uit het zeer uit
eenlopende materiaal. Dtr immers is niet slechts 
;redactor, ,maar auteur . van een geschiedeniswerk, 
waarin zeer verscheide~e overgeleverde stoffen zijn 
samengevat en volgens -een wel doordàcht plan ver
werkt. Hij laat over het algemeen zijn bestilande bron
nen aan het woord en :knoopt de verschillende stukken 
door een bindende tekst aaneen. Soms kan men aan
tonen 1dat hij uit de bestaande stof een keuze heeft 
gemaakt volgens een vast plan. Onder dat oogpunt 
wordt nu de geschiedenis- van Mozes' tijd tot aan de 
tijd van de Israelietische en Joodse koningen onder
zocht. Het is duidelijk, dat hier de litteraire kritiek 
een hartig woordje meespreekt. En al staat men niet 
afwijzend tegenover de litteraire kritlek, en vinden 
we die hier met scherpzinnigheid en verlokkende 
resultaten beoefend, men kan toch niet alt~d het 
gevoel van onzekerheid kwijt worden. Bijzonder~ 
moeilijkheden doen zich hie.r voor door de grote 

· hoeveelheid reeds bestaand materiaal, waardoor de 
hand van Dtr wel moeilijk aan te wijzen moet zijn. 

Professor Not h meent uit de detailonderzoekin
gen en na afscheiding . van het secundaire materiaal 
tot d~ litteraire en zakelijke .. eenheid van Dtr te kun
nen besluiten. Het geheel wordt , beheerst door het 

idee, dat Israël in een cultuurland door een. steeds 
v.ernieuwde afvàl langzamerhand zijn ' :uiteindeiijke 
verwerping en definitieve ·ondergang tegemoet gaat. 
Met de catastrophe van de val van J erusalem voor 
ogen ,hedt Dtr met grote consequentie de lijn van 
·de voortdurende àfval en toenemend verval door
gevoerd. Hij heeft de geschi.edenis van Israël niet 
·willen construeren, maar op grond van het materiaal, 
dat hem ter beschikking stond, objectief willen weer
geven. Daarom moet men hem niet zien als een cor
rigerende redactor, . maar eerder als een verzamelaar 
van overleveringen. Daaraan danken wij het behoud 
van vele eerbiedwaardige tradities. Maar bij al zijn 
eerbied voor die oude overleveringen, waarbij hij 
soms verhalen opnam, die niet met zijri gedachten 
-strookten (blz. 95) heeft hij toch ·een keuze gedaan 
en met opzet achterwege gelaten, wat met zijn thema 
niet overeenkwam. Dus geen slaafse afhankelijkheid 
van zijn stof. Erg logisch klinkt dat niet. Verder 
stelt de bewering, dat Dtr, daar hij een gesloten ge
heel wilde geven~ ·de V'erschillende overleveringen 
met · elkander verbonden heeft en oneffenheden pro
beert glad te strijken, de deur . open voor een tamelijk 
willekeurige kritiek. 

Dtr beeft zijn stof natuurlijk niet kritisch . behan
deld, maar de overleveringen met elkander verbon
den, de ene met de andere aangevuld, ze door eert 
nieuwe context vaak onbewust een nieuwe .zin ge
geven, zodat het geschiedeniswerk van Dtr niet zon-
der meer gebruikt kan worden voor de reconstructie • 
van }de g.eschiedenis van Israël. Men ziet hieruit hoe 
uiterst gecomplic17erd het vraagstuk is en hoe voor
zichtig de kritiek te werk ,zal moeten gaan. Zijn do:el 
is tenslotte om te onderrichten over de ware zin en 

·betekenis van Israëls . geschiedenis. Bij de voortdu-
rende afval heeft God gewaarschuwd en gestraft, 
en wanneer dat alles vruchteloos blijkt, tenslotte 
de volledige vernietiging uitgevoerd. De val van J.e
rusalem en de ondergang van de Staat zag Dtr als 
het · definit:ie\re einde. ·Bij hem geen spoor van een 
heilsverwachting of hoop omtrent een verzameling 
van · de verstrooiden. Het idee, dat aan Dtr ten grond
slag · ligt, is het idee van Gods gerechtigheid ~n 
opzichte van heel het volk en niet zozeer van ieder 
individu afzonderlijk. Het middelpunt :van zijn be
langstelling vormt het :thema van de Godsverering, 
zoa.ls zij door de wet vereist wordt, wel niet zozeer 
de positieve kant, die bekend was ,in heel het Oosten, 
maar de negatieve kant, nl. het verbieden van alle 
verkeerde wegen. Tegenover de cultus staat Dtr 
dan ook niet zonder meer afwijzend, maar hij kent 
er geen bijzondere betekenis aan toe. Zelfs in het 
inwijdingsgebed van Salomon vinden we geen woord 
over de tempel als offerplaats. De tempel is de plaats 
van Gods tegenwoordigheid, waar Gods Naam woont 
en waarheen· men zich .richt bij het gebed. Dtr komt 
dus niet voort uit de priesterlijke kringen, noch uit 
de kring der schriftprofeten. Zijn werk wortelt ook 
niet in de kringen van het officiele staatsleven en 
beeft geen officieel karakter. De man heeft op eigen 
initiatief, toen hij de geschiedkundige catastrophe 
van de vernietiging van J erusalem had meegemaakt 
en de vraag naar de zin van de geschiedenis was · ge-
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steld, aan de harid van de hem ten dienste staande 
overleveringen in een samenvattend werk ' antwoord 
op die vraag willen geven. . 

Het tweede gedeelte van het boek van prof. Not h 
handelt over het chronistisch werk, dat we als ~en 
oorspronkelijke eenheid terugvinden in de boeken 
der Kronieken, Esdras en Nehemias. Dat dit werk 
van één auteur is, neemt vrijwel iedereen aan, maar 
de vraag is in welke vorm het ·werk uit-de hand van 
den auteur is voortgekomen. Deze kwestie is nog 
weinig of ~et onderzocht. De moeilijkheden die zich 
daarbij voordoen, zijn rdan ook niet gering. Het be
wijs uit de taal is moeilijk te hanteren, het hebreeuws 
in deze boeken is zeer onverzorgd, en van zeer ver
scheiden aard, ' daar het afkomstig is uit zeer ver
schillende bronnen. Ook de inhoud is niet harmo
nisch in de details, .maar het geheel is toch volgens 
een vast plan opgetrokken en bepaalde hoofdgedach
ten treden zo duidelijk naar voren, dat zij kunnen 
leiden tot het opsporen van de oorsprÓnkelijke om
vang van het werk. Het bepalen •van het oorspron
kelijke werk moet met zuiver litteraire middelen 
gebeuren. Tot het later bijgekomen, het secundaire 
materiaal, meent professor Not h vooral de namen
lijsten te kunnen reketlen. Als bron heeft vooral Dtr 
gediend, maar niet meer in zijn oorspronkelijke vorm, 
doch zoals wij die nu in de Pentateuch bezitten. Om
trent de andere bronnen, z.elfs de met name genoemde 
profetenwoorden, is Not h erg sceptisch. Hij ziet 
in het citeren v~n profetenwoorden een litterair g'e
bruik, ontleend aan Dtr. Hij moet toegev.en, dat 2. 
Kron. 32, 30, het bericht omtrent de tunnelbouw 
door Ezechias, en 2 Kron. 35, 20-24 over de veld
tocht en de dood van koning Josias, uit ons onbe
kende, maar betrouwbare bronnen stammen, daar we 
de feiten door andere 'gegevens kunnen controleren. 
Daàrmee is de mogelijkheid gegeven van het bestaan 
van andere betrouwbare bronnen. Not h meent, dat 
daarvoor vooral de .stukken in aanmerking ~omen, 
waarin gesproken wordt pver de vestingwerken en 
de oorlogstoerusting van de Judese koningen. In de 
boeken Esdras en Nehemias zijn geen sporen aan
wezig van bestaande verhalen. Daarom inoet Chr ge
houden worden én voor den schrijver van het kader 
én voor den man, die de stof geordend heeft. 

Natuurlijk zal de litteraire kritiek moeten uitma
ken, wat eigen is aan Chr en wat '.Op rekening van 
zijn bronnen staat. Daar Chr soms de juiste zin van 
zijn documenten niet begrepen heeft, moet hij lang 
na de verhaalde gebeurtenissen hebben gewerkt. Als 
terminus a quo neemt Not h het begin van de hel
lenistische tijd, dus omstreeks het jaar 300. Evenmin 
als Dtr heeft Chr alleen bestaande verhalen verza
meld uit het oogpunt van een bepaalde tendens .en 
die met zijn lievelingsgedachten doorspekt. Chr is 
een zelfstandig verteller, al is het met gebruikmaking 
van geschreven bronnen. Hij is dat veel meer als men 
gewoonlijk aanneemt. Om de eigenaardigheden van 
Dtr en Chr te doen uitkomen wordt een vergelijking 
getrokken tussen beide wat betrdt het gebruik van 
hun bronnen. Een van de voornaamste kenmerken: 
van Chr zou wel zijn het streven om zijn verhaal 
levendig te maken, natuurlijk naar :ae ideeën en op-

vattingen van zijn tijd. In tegenstelling met wat al
gemeen gehouden wordt .omtrent de boeken van "de 
Kronieken, Esdras en N ehemias valt er gee~ eigen
lijke tendens te constateren. De zgn. levietische be
langstelling komt uitsluitend voort uit het feit, dat 
men in zijn tijd niet beter wist of de levieten ver
vulden de lagere functies in de tempel. Natuurlijk 
was zijn doel niet onderhouding, maar een les te 
trekken uit het verleden, zoals in de redevoeringen 
en gebeden tot uiting komt. · 

Volgt Chr ov·er het algemeen zijn bronnen woord
getrouw, de verandering ?.n zijn geschiedenisbe~ld 
komt vooral door ,zijn toevoegingen, waardoor hij 
zijn bronnen eigenlijk wil interpreteren, en daarmèe 
vaak van zin v·erandert. Zijn theologische bedoeling 
was de geschiedenis van het $\ntstaan te beschrijven 
van de na-exilische gemeente en geschiedenis bete
kent voor hem, zoals voor de andere oud-testamenti
sche geschiedwerken, de geschiedenis van het han
delen Gods ten opzichte van de mensen. Vandaar het 
herhaalde wijzen op het dogma der vergdding, dat 
bi] Chr, in tegenstelling met Dtr, reeds een sterk 
individueel karakter heeft, zonder dat het nu de 
opz·et van zijn werk is dat dogma aan te tonen, zoals 
bij Dtr wèl het geval was. 

De eigenlijke opzet van het werk is het bewijs te 
leveren van de wettigheid van het Davidisch koning
schap en van de tempel van J erusalem als de eig·en
lijke plaats van cultus voor Jahweh. De cultusge
meente van J erusalem is de ware opvolgster van het 
oude l·egitieme Israël en · niet de Samaritaanse g.e
meente -met haar cultus op de Garizim. Daarom zou 
Chr alles hebben weggelaten wat g.emeenschappelijk 
was , tussen Jerusalem en de Samaritanen, zoals de 
Pentateuch, de geschiedenis van de tijd vàn Josuë, 
Rechters, Saul, .en van het Koninkrijk van Israël, 
waarvan de koningen onwettig waren. Het idee van 
ide uitv·erkiezing, waarvan bij Dtr het volk Israël 
het object was, . heeft Chr op het koningschap van 
de Judese dynastie van David overgedragen. Het 
Davidisch koningschap is het. koningschap Gods op 
aarde. · De Jerusalemse gemeente was daar de wet-. . - __,. 
t1ge voortzettmg van. ' 

In een aanhangsel handelt N o t h tenslotte over de 
Pr1estercodex en de redactie van de Pentateuch. 
Omdat het deuteronomistisch geschiedwerk reeds in 
de Pentateuch begÎnt, hangt de kwestie van het be
staan van Dtr samen met de Pentateuch-, of zo 
men wil, met de Hexateuch-kritiek. Not h komt 
tot de conclusie dat een Hexateuch in de gebruikelijke 
zin van het woord, nl. dat de boeken Gen.-Jos. in hun 
tegenwoordige vorm .een litteraire eenheid hebl;]en 
gevormd, niet heeft bestaan. In een vrij laat stadium 
zijn de Pentateuch en Dtr pas met elkaar verbonden. 
De reden is, dat P het eigenlijk raamwerk vormt 
voor ,de P.entateuch, maar van P geen sporen te 
vinden ~ijn in het boek Josue. 
· Zoals men uit de uiteenzetting zal gelezen hebben, 
biedt het boek van professor N o t h een geheel nieu
we visie op de redactie van de historische boeken 
en hun litteraire samenstelling. Hij heeft zijn these 
zeer overzichtelijk en logisch opgebouwd en met 
zeer · vernuftige argumenten trachten te bewijzen. 
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Wanneer zijn argumenten niet altijd geheel over
tuigen, ligt dat natuurlijk ook voor een groot deel 
aan de aard van de stof. De toekomstige kritiek zal 
echter rekening moeten houden met dit knap ge
schreven werk. 

Venlo, 8 Juli 1944 · P . Jos. CooLs 0.P. 
* * 

Oudtestamentische Studiën uitgegeven door P. A. H. 
DE BOER, Deel II. Leiden, E. J. Brill, 1943 (8vo, 
196 blz., 1 portret). 

Het tweede deel dezer Nede:rlandsche, doch niet 
in het Nederlandsch geschreven publicatie is opge- ' 
dragen aan Prof. Dr B. D. Eerdmans, den nestor der 
Nederlandsche oudtestamentici, bij gelegenheid van 
diens 75sten verjaardag op 23 April 1943. Behalve 
een lijst der voornaamste geschriften en een portret 
van den jubilaris, bevat de bundel een tiental studies 
van N,ederlandsche oud-testamèntici, van wie de 
eerste twee, Joh. de Groot en F. Dykema, reeds zijn 
overleden. ..,'ll~ 

Het korte opstel van Joh. de Groot (t) (10-17) 
houdt zich bezig met het vreemde verhaal van Mozes 
als 'bloedbruidegorn' Ex. 4, 24-26. Volgens schr. staat 
dit stuk geheel op zijn plaats in het (niet in bronnen 
te splitsen) geheel van Ex. 1-15, dat werd voorge
lezen bij de viering van h~t Paaschfeest in den tem
pel van Jerusalem. Voor de viering van dit feest was 
de besnijdenis een noodzakelijke voorwaarde, terwijl 
ook bloedritueel er oorspronkelijk een groote plaats 
in heeft gehad. Deze twee: verlossing door bloed en 
besnijdenis, zijn ook de hoofdpunten uit Ex. 4, 24-26. 
De Gr. verwerpt de ver.taling van l:iatan (in dezen 
tekst) door 'bruidegom' ·en meent, dat hier de oor
spronkelijke zin van 'besnedene' meer op zijn plaats 
is (Arab. l,J.atana = besnijden); IJ.atan damîm is dan 'a 
person circumcised with blood'. Voegt men het laatste 
woord van vs 26 toe, dan krijgt men: iemand, besne
den met besnijdenisbloed. Sippora zou slechts haar 
kind in werkelijkheid, haar· man alleen maar symbo
lisch hebben 'besneden' door zijn genitalia (aldus ver
klaart de Gr. raglaw, met verwijzing naar Is. 6, 2; 7, 
20) met het besnijdenisbloed van zijn zoon aan te 
raken. De oplossing is scherpzinnig en zekèr verlei-
delijk. . 

F. D y k e ma (t) schreef over· déh sociaal-econo
mischen achtergrond der profetieën van Amos (18-
34). Het opstel brengt geen nieiiws; in navolging van 
anderen identificeert D. de armen uit ,Amos' tijd en 
later met de vromen (ten onrechte, vgl. b.v. Jer. 5, 
4-5) en meent, dat de beteekenis van den profeet 
vooral moet worden gezocht in zijn strijd tegeu het 
sociale onrecht. Ook dit laatste mag men niet over
drijven. 

J. Simons (Leiden) schreef uitvoerig over topo
grafische en archaeologische gegevens uit de geschie
denis van Abimelech (35-78), die ons helpen dit 
verhaal uit Rechteren beter te verstaàn. 

M. David (Leiden) leverde een kleine bijdrage ter 
verklaring van de twee bijbelsche termen ~::J.V en 
S:m. die beide 'pand' beteekenen; }:iaböl is volg.ens 
hem het pand, dat den schuldeischer moet · worden 

overhandigd op den vervaldag der schuld en dan diens 
eigendom wordt, terwijl 'abot het pand is, dat men den 
schuldeischer in handen. heeft gesteld bij het' aangaan 

·der schuld, maàr ·waarvan men het eigendomsrecht 
nog bezit. Dit verklaart dan, waarom . vlgs. Deut. 24, 
10-11 de schuldeischer het huis van den schuldenaar 
niet mag binnentreden om zich het pand toe te ei
genen. 
. Belangrijk is het artikel van Th. C. V r i e z en 
(Groningen): La · création de l'homme d'après l'image 
de Dieu (87-105). De schrijver betoogt hierin, dat 
de uitdrukking 'beeld Gods' (Gen. 1, 26, enz.) betze
kent; dat de mensch volgens héél zijn wezen (dus naar 
lichaam én geest) gelijkend op God is geschapen. Daar
door behoort hij als het ware tot de sfeer van het 
goddelijke, hij staat met God aan één kant, tegenover 
de dieren en alle andere redelooze en levznlooz·e we
zens; zonder kind, resp. zoon Gods tè worden ge
noemd, neemt hij toch t.o.v. God de plaats van zoon 
in (vgl. Gen. 5, 3). Deze opvatting van Vriezen is 
ongetwijfeld juist. Ik kan hem . echter niet volgen, 
wanneer hij zegt, dat het 'beeld Gods' ook meebrengt, 
dat de schrijver van Gen. 1 zich God ook anthro
pomorph heeft gedacht, alhoewel op zeer "gezuiverde' 
(103) wijze. Dat men zich Jahwe wel anthropomorph 
voorstelde, behoeft niet te worden betwijfeld . (men 
denke b.v. aan Dan. 7, 9 en het kabbalistische boek 
Si'ûr qdmah, d.w.z. "maat der - goddelijke - ge
stalte"), maar uit deze wijze van voorstellen volgt 
niet, dat men God ook altijd anthropomorph dacht, 
meer in het bijzonder, dat de schrijver van het zoo 
transcendente hexaëmeron van meerring zou zijn ge
weest, dat de vorm van het menschelijk uiterlijk 
slechts een nabootsing is van "dat van God. Men 
heeft reeds zeer vioeg begrepen, dat het weunson
derscheid tusschen God en mensch niet in woorden 
is uit te drukken, maar hierdoor ontkwam men nog 
niet aan de noodzaak (bij meer primitieve volkzn 
1~:rooter dan bij ons) zich God op menschelijke wijze 
voor te stellen. ·Echter behoeft het gebruik van an
thropomorphische en anthropopathische uitdrukkingen 
niet in te sluiten, dat men zich van het betrekkelijke 
karakter daarvan niet bewust was. Men vergelijke 
slechts het oude woord van Samuël: 'God is g.een 
mensch, dat Hij berouw zou hebben' (I Sam. 15, 29). 

B. A 1 f rink (Driebergen) heeft de beteekenis der 
Hebr. uitdrukking 1'•i1::J~ t:l.V ::i::iw, ( ' zich neerleg
gen bij zijn vaderen') onderzocht (106-118). Hij 
wijst erop, dat deze in de boeken Sam., Kon., · Kron., 
gewoonlijk wordt gebruikt bij de koningen, die een 
natuurlijken dood stierven, kalm en rustig op hun 
sterfbed, en die ook niet door een of andere vree
selijke ziekte waren aangetast. De conclusie lijkt wel 
juist. Waarom wordt in een Fransch artikel de naam 
van koning Ozias "Oezzia" gespeld? 

M. A. B e e k (Enschede) heeft de moeilijkheden in 
de betrekkingen tusschen Jerusalem en de Egyptische 
diaspora uit de 2de eeuw vóór Christus zeer verdien
stelijk beschreven (119-143). Toen Palestina in het 
jaar 198 uit het bezit der · Lagiden was overgegaan· . 
aan de kroon der Seleuciden, hebben de Joden van 
Leontopolis de gelegenheid te baat genomen voor hun 
tempel, mogelijkerwijze reeds gesticht onder Ptole-

1 
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1 

1 

1 
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meus Philadelphus (285--,--247), propaganda te maken. 
Deze propaganda is echter zonder resultaat gebleven 
als gevolg van het groot aantal Joodsche 'proseu
chen' ( = gebedsplaatsen, ' het oude in Egypte ge
bruikelijke woord voor synagoge). Aan het eináwijst 
schrijver op het belang .van d~n brief, die aan het 
2de Makkabeënboek voorafgaat (II Makk. 1, 1-19), 

' waarvan hij een bekende moeilijkheid verklaart naar 
Bickermann, ZA W 1933, 233-254. In tegenstelling 
tot dezen auteur. betoogt hij echter terecht, dat de 
brief niet aan als afvallig beschouwde Joden gericht 
was, doch de bedàeling had de banden tusschen 
tempel en diaspora nauwer aan te halen. 
. In een artikel over de beteekenis van den Heb. 

stam sapät en het daarvan afgeleide mispat (144-155) 
zet· J. van der P 1 o eg (Nijmegen) uiteen, dat genoemd 
werkwoord nooit 'bevelen, redden,. de ' leiding gêven': 

. als primaire beteekenis heeft gehad, maar het com
plex van handelingen aanduidt, dat tot de primitieve 
rechtspraak behoorde. De 'Rechters' uit de periode 
der Israëlietische geschiedenis, die hun naam draagt, 
zijn slechts zoo genoemd in verband met de uitoefe
ning van het recht. Soortgelijke conclusies _gaan pok 
op voor het zst. nw. mi.Spat waarvan de ontwikkeling 
in beteekenis wordt geschetst. 

J. H. Kroeze heeft de . kwestie der 'echtheid' van 
de Elihu-reden uit Job nog weer eens. besproken 
:en verdedigd (156-170). Zijn argument luidt: slechts 
in de Elihu-reden, waarvan de inhoud alles overtreft 
wat tot dusver in het boek was gezegd, wordt eenig 
antwoord gegeven op dè vraag naar den oorsprong 
van het lijden. Zij moeten dus tot den oorspron
kelijken opzet hehooren. Kroeze's betoog werkt wei
nig overtuigend 1en vergeet o.a. te vermelden dat in 
.den proloog reeds wordt aangeduid, waarom som
tijds gerechten moeten lijden. De beproeving van Job 
cloor den Satan werd door den schrijver natuurlijk 
niet als een uitzondering beschouwd. 

Het laatste artikel is van de hand van den samen
steller van den bundel, P. A. H. de Boei (Leiden), 
die eén (gedeeltelijk nieuwe) verklaring van Ps. 8 
brengt (171-193). In strijd met de gewone opvatting, 
is hij van meening, dat in Ps. 9 de verzen 4 en 5 

··niet bij elkaar P.ooren, doch moeten worden ge
scheiden; men moet de eerste drie woorden van vs 3 
bij vs 2 voegen en vs 4 onmiddellijk bij vs 3 laten 
aansluiten, t~rwijl met vs 5 een nieuw stuk begint. 
Schr. gaat uit van de verklaring der drie termen, die 

- in vs 3 Jahwe's vijanden aanduiden. Deze kunnen 
volgens hem geen andere zijn dan de maan en de 
sterren, genoemd in vs 4 (Duhm wijdde aan deze 
vijanden reeds zijn aandacht, maar dacht, dat het de 
mythische oermonsters Tehöm, Rahab en Liwjiafän 
waren), aan welke Jahwe's macht een einde heeft ge
maakt door de oprichting van zijn 'bolwerk', Tl' 
(vs 3), d.w.z. de orde, die Jahwe door zijn schepping 
in den chaos heeft gebracht (179). De Psalm bezingt 
dus Jahwe's 'schepping', d.w.z. 'the ordination of 
heaven and .earth' (opschrift van het artikel), niet 
de schoonheid van den oosterschen sterrenhemel, 
1enz. Deze · philologisèh zorgvuldige studie verdient 
gelezen en overwogen te worden; toch. ben ik niet tot 
de overtuiging kunnen. komen, dat de mo,eilijkheden 

van den Psalm nu zijn opgelost of dat de nieuwe 
verklaring beter is dan de oude; mij lijkt de vertàling 
van vs, 2-4 te ingewikkeld eh zonder uitvoe'rige11 
commentaar· ,niet te begrijpen. ·De Lezer oordeel~ 
zelf over vs 2-3a, die zonder tekstwijziging ·bij de 
:?oer aldus luiden: 
2. Jahu, our Lord, · how widespread is Thy narhe, 

. in all the earth, ' 
which repeat Thyimpressiveness'upon the heavens, 

3. louder than the cryihg of children and sucklings! 
.Dit bet~ekent dan: Gods weien (= n~am) ver

kondigt (b.v. door den donder, 191) Gods indruk
wekkendheid ( = Hebr. ,,;i) boven den hemel (de 
donder rolt hemelhoog, 191) ' luider dari het schreien 
van kinderen en zuigelingen (dat oorverdoovend kan 
zijn). 

Nog een enkele· opmerk,ing over den vorm ;_ van 
dezen bundel. Het heeft natuurlijk ·zijn voordeel, 
wanneer men een serie artikelen als deze· publiceert 
in. talen, die meer algemeen bekend zijn dan het' 
Nederlandsch; al is het altijd spijtig, wanneer m'en 
!meent niet van zijn ,eigen taal iebruik te mogen 
maken. Maar men schrijve dan de vreemde taal 
goed. Het aantal vreemde (vooral Fransche) taal-, 
stijl- en spelfouten, dat in OTS II voorkomt i~ . zeer' 
groot. Herhaaldelijk zijn .Nederlandsche uîtdrukkingen 
en gedachten eenvoudig met vreemde woorden weer
gegeven. Men wijde hieraan in een volgend nummer 
zijn aandacht, opdat vorm 'en inhoud met elkander· 
in overeenstemming zijn. Voor het overige maakt de 
bundel een heel goeden indruk en zal door den 
jubilaris z·eker dankbaar aanvaa;-d zijn. 
Huissen, 12 Mei 1944 J. VAN DER PLOEG, 0. P. 

* .. * 

P.A. H. DE BOER, De voorbede in het Oude Testa
. ment. Leiden, E. J. Brill, 1943 (8vo, 221 blz.) = 

Oudtestamentische Studiën III. 

In tegenstelling met OTS I ' en II is deze belang
rijke studie in het Nederlandsch geschreven. Blijkens 
een aanteekening op blz. 30. had Schr" na kennis te 

· hebben genomen van N. Johan n-so n's dissertatie 
P.arakletoi. Vorstellungen van Fürsprechern f. d. Men
schen var Gott in der alttestamentlichen Religion, 
im Spätjudentum .un'd im Christentum (Lund, 1940) 
eerst een oogenblik gemeend, dat zijn: eigen geschrift 
er door overbodig was geworden. Terecht is hij echter · 
van die gedachte afgesta.pt, niet alleen omdat J .. 's. 
studie meer den voorbidder geldt dan de voorbede, 
maar ook, zouden we er aan kunnen toevoeg.en, om
dat zij véél korter is wat het O.T. betreft en v.er- / 
betering behoeft. 

In hfdst. I (3-41) bespreekt Schr. kritisch een 
groot aantal tot '.dusver over het onderwerp, meer 
bijzonder over het gebed in het algemeen, versche
nen studies. In hfdst. II ( 42~ 120) geeft hij in ver
taling alle plaatsen van den massoretischen tekst, 
die over de ~oorbede handelen. Dáarbij blijkt, dat 
slechts zij de voorbede verrichtten, die daartoe van 
Jahwe de macht hadden ontvangen. Ook teksten als 
Dan. 9,- 3 worden hiertoe gerekend, ofschoon di.e 
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eigenlijk · toch op . de grens der voorbede-stukken 
staan. In hfdst. III (121-136) worden de -termen on
derzocht. die voor het gebed met voorbedekarakter 
worden gebruikt. Bij · een uitvoerige beschouwing over 
den oorspronkelijken zin van den wortel palal moge 
ik een kantteekening plaatsen. De Boer verzet zich 
tegen de gewone verklaring, die dit woord met de 
priesterlijke rechtspraak in verband brengt, of zelfs 
met de rechtspraak in het algemeen. Hij ziet erin, 
conform de beteekenis van het Arabische werkwoord 
falla (= breuken, schaarden in het lemmet van een 
zwaard, vari een slagorde . e.d. maken, vgl. blz. 126 
én het Lexicon van Freytag): 'een breuk bewerk,en 
in de aanstormende goddelijke macht'. dus 'vèrzoenen' 
(iemand met God); hitpa cel: 'voor zich om verzoe-
11ing vragen' (130:--131), later ' bidden'. Deze uitleg, 
die. tevens aansluit bij een afgeleidè beteekenis van 
het Arab . .. f.alla ,"rupta àcie fuga vit exercitum", heeft 
ongetwijfeld het groote voordeel, . dat vanuit één 
grondbeteekenis aUe andere beteekenissen van . het 

-werkwoord en de-~iJlfgeleide substantieven worden 
1 verklaard, speciaal de .~oo moeilijke plaatsen Gen. 
48, 11; I Sam. 2, 25; Ez. 16, 52; Ps. 106, 30, waarin 
de vorm pillël voorkomt. Voor mijzelf zou ik daarom 
wenschen, het met de Boer eens te kunnen zijn. Mijn 
bezwaren zijn de volgende: I Sam. 2, 25 luidt in ·de 
vertaling van d e B o e r: 'Wanneer iemànd · tegen een· 
ander zondigt, treedt elohim bemiddelend op; en 
wanneer iemand tégen Jahwe zondigt - wie ver
richt de voorbede voor hem?' (69). Hierbij wordt 
echter het suffix-a van ûpill•lo verwaarloosd, resp. 
niet vertaald, terwijl het er toch niet voor niets 
schijnt te staan. Klaarblijkelijk heeft het betrekking 
!Op denzelfden persoon als • in jitpallel la van het 
zelfde vers. De beide vormen van palal drukken · 
dus een handeling uit ten opzichte van den persoon, 
die zondigt, een handeling, die in het eerste geval 
wél, ·in tweede geval niet geschiedt. Uit den samen- · ' 
hang blijkt, dat dit zooveel moet zijn als hem 'helpen' 
(J. de Groot, I Samuel, Groningen 1934, · 173, denkt aan 
'verdedigen'), daar Eli zijn zonen immers waarschuwt 
zich niet weerloos aan Jahwe's toorn uit te leveren. · 
Wanneer iemand tegen zijn naast'e misdeed, had hij 
diens wraak te duchten; de rechterlijke uitspraa~ 
der priesters-levieten, die van oudsher w,aren aan
gewezen om recht te spreken in zaken van rîb tus
schen twee personen, en nega' (Dt. 21, 5; Ez. 44, 24) 
beschermde een ieder, die zijn naaste verwond had 
of met hem in oneenigheid leefde. tegen ongepro
portioneerde wraak. Zoo zijn we tóch weer in de 
sfoer der primitieve rechtsorde gekomen. De B.'s 
uitleg kan wél rekenschap geven van jitpallel la (de 
goddelijke macht van iemand afwenden, haar breken), 
maar niet van · pill •la, want dit zou beteekenen den 
Persoon die gezondigd heeft breken, wat juist niet 
wordt bedoeld. De priester bepaalde door zijn uit 
spraak de vergoeding, · hersteldè. de orde en hierp zoo 
hem, die iets misdaan had. · 
·De zin van ' helpen' past m.i. ook het best in Ez. 

16, 52: de eene zuster 'helpt' de andere door h~ar nog 
gtootere zonde, doordat zij n.l. Jahwe's toorn hoofd
zakelijk tegen zichzelf richt; ook Pinhas 'hielp' Is
tàël (Ps. 106, 30} door de schuldigen te straffen. Het · 

inoeilijks t is Gen. 48, ll. De Boér ·verklaart hier:' 
Jacob heeft nooit geweten, dat het verlies van JO-' 
seph een zonde van zijn huis beteekende en heeft 
daarom nooit getracht deze misdaad te verzo.ene·n: 
( pillël). De LXX vertaalt hier /O' pilla.'liî door ou" fo·
TEp~:J-;iv:' zie, ik ben niet beroo:lld van Uw àanschijn e;_ 
zie, God heeft me nu ook Uw zaad doen zien'; deze 
vertaling van pillaltî sluit nauw a;m bij de beteekenis' 
van het Arab. falla IV, "destitutus exutusque fuit 
opibus", hetgeen op de grondbeteeke'nis ' scheiden', 
enz. teruggaat ('in een toestand van gescheiden, 
van zijn goederen zijn of komen'). Mogelijk heeft de 
Alexandrijnsche vertaler pulla.ltî gelezen en zijn ver-· 
taling geeft èen uitstekenden ziri; de accusatief panêkä 
is echter bij dit passivum grammaticaal onmogelijk 
of minstens zeer abnormaal Belangrijk is echter, dat' 
deze zin ·van palal mogelijk werd geacht, terwijl de 
Alexandrijnsche verklaarder föch geen Arabisch ken-. 
de. In de . drie eerstgenoemde plaatsen · is het object 
van pillël een persoon, hier is het een zaak, beter een 
nandeling; wanneer het. in de drie eerste gevallen de 
persoon is, die geholpen: wordt (resp. verzoend), . 
·dan kan het hier niet de daad zijn, die geholpen (resp. 
verzoend) wordt. Het werkwoord is . dus in .ee.n ge-: 

•wijzigde beteekenis gebruikt. Misschien: Jaèob had 
niet aan de mogelijkheïd gedacht Joseph nog eens te. 
zien, · hij had die gedaèhte ver van' zich afgestooten,. 
!')ij 'had. niets positief,s ten gunste er van gedaan, hij 
liad die gedachte niet geholpen (zoo ook wij: ik kan 
het niet helpen = ik kan er D.tets aan doen); wij 
hebben hier geen woord voor en vertalen daarom 
het beste (zooals tot dusver de meesten) "Uw aan- · 
gezicht te zi~n had ik niet voor mogelijk gehouden" ' 
oF iets van dien aard. 

Wat :de grondbeteekenis van palal betreft, nog het 
vol~!ende. De Boer brengt den wortel terecht in ver
band met het Arab. falla: · 'breuken, schaarden enz. 
in het lemmet van een zwaard maken; een leger 
op de vlucht drijven door de slagorde te doorbreken'. . 
Zoo maakt ook de verzoener, aldus de Boer, breuken ' 
in de aanstormende goddelijke n;iacht; staat in de 
bres (peref?) die zij slaat, houdt haai' tegen, jaagt ze 
op de vlucht. Het Arab. woordenboek vermeldt een 
beel aantal wortels, waarin het element fl voorkomt 
en die alle 'breken, splijten'. enz. kunnen beteekenen: . 
falaqa en· falaca (fidit rem), falaga . (fregit), fala'a' 
(corrupit) , fala' (impedivit, percussit .gladio caput; 
perscrutavit), falaj (percussit gladio caput, perscru
tatus fuit) ;- falija (amputatus fuit), falaga (diffidit 
jfr duas partes, sulcavit), falal).a (fidit, sulcavit), .· 
fa/al.Ja (fidit in duas partes, manifestavit), · falaga 
(secuit; II in partes concidit); misschien mag men er 
nog bijvoegen wafala (decorticavit). Indien dit alles 
geen toeval ' is, volgt dat de oorspronkelijke beteekenis 
der basis fal 'breken, splijten, scheiden' is geweest, en 
dus 'breuken, schaarden (meervoud) maken' een 'al 
min of meer afgeleide zin is. dien men niet als primair .· 

· :voor het Hebr. palal mag aannemen. Ik zie daarom . 
niet in, waarom het Hebr. pillêl niet rechterlijkl : 
scheiden (vgl. het Duitsche entscheiden, het Fransche .... 
décider, enz.) , gev6lgelijk iemand aan zijn recht hel- : 
pen . kan beteekenen. , 

·1n' hfdst. IV 'Vorm en inhoud' (137-156) geeft · 

i 
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1 
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· Schr. een kort overzicht over de in hfdst. II behan
delde 'voorbeden' en besluit, dat zij tot motief had
den: "verandering in een toestand te verkrijgen, op
dat die eigenschappen van God, die voor degenen 
voor wie gebeden wordt, gunstig zijn, tot hun recht 
komen" (146); het object was: :het welûjn van het 
volk van Jahwe' (148). be argumenten van hem, die 
de voorbede verricht · zijn nimmer ontleend aan de 
hoedanigheid van hem of hen voor wie(n) gebeden 
wordt, maar steeds aan de door God van Zichzelf ge
openbaarde èigenschappen en daden (151), al wordt 
daarvan dan ook gesproken · in samenhang met men
schelijke eigenschappen, b.v.: de gerechte God kan 
geen rechtschapenen doen omkomen met de godde
loozen. Uit .de verzoeningsgedachte is die van het ge
bed in wijderen zin ontstaan: uit ·zich afwender, ver
zoener, hersteller ! der goddelijke macht betoonen, 
voor zichzelf om · afwending en herstel vragen, heeft 
het begrip bidden zich normaal ontwikkeld (154-
155). Neemt men ech~er aan, gelijk ik dat ia het bO
venstaande heb gedaan, dat pillel '(door oordeel
spreuk) helpen' beteekent. dan beteekent hitpallël 
'voor zich om hulp vragen'" hetgeen zeker natuurlijker 
is. Het zich met een verzoek tot een hoogere macht 
richten is immers een algemeen menschelijke en ook • 
algemeen godsdienstige daad, ·en even menschelijk is 
het, dat men dit allereerst in den nood doet ('nood 
leert bidden') en het biddèn dus een verzoek om 
hulp inhoudt. Daaraan behoeft geen verzoeningsge
dachte en praktijk te zijn voorafgegaan. 

In hfdst. V (157-170) maakt schrijver duidelijk, 
dat slechts zij als voorbidder konden optreden, die op 
eenigerlei wijze deelgenoot waren geworden aan god
delijk leven (oud-testamentisch uitgedrukt: aan den 
Geest Gods). Hieraan hadden o.a. door de zalving 
deel: priester, profeet, koning, patriarch, een hemel
sche figuur (Dan. 9, 25, 26). De voorbede geschiedde 
voor wie er om vroegen, maar werd ook spontaan 
verricht voor hen, die haar noodig hadden en met 
wk de voorbidder innerlijk was verbonden. Zij ver
onderstelt (de B. zegt minder juist: is) erkenning 
van Gods macht. 

In hfdst. VI (171-198) worden .enkele gegevens 
uit het 0.T., die vergeleken · moeten worden met de 
gegevens over de voorb.ede, vertaald en kort toege
licht. Daarna wordt op enkele buitenbijbelsche ge
gevens gewezen' (171). Ter sprake komen Gen. 4, 
10; 23, 8; 30, ' 33a.; 31, 50; 40, 8; 41, 16; Lev. 16, ' 21; 
21, 6; Num. 17, 9 vv.; Deut. 21, 1-9; Jos. 2, 12; 
I Sam. 4, 3. 7 vv.; 6, 3 vv.; 8, 6 vv.; 14, 45; 19, 4 vv.; 
20, '28 vv.; 25, 23 vv.; 29, 3; 30, 23; II Sam. 14, 4 vv.; 
I Kon. 1, 17 vv. ; 24 vv.; 2, 17 vv.; 11, 14 vv.; II Kon. 
18, 14; Jer. 36, 25; Esth. 4, 8b; Is. 53 (en in verband 
hiermee Num. 17, 25 vv. ; 18, l; Lev. 17, 11); enkele 
psalmteksten, enkele Babylonische t;eksten, een kort 
woord over den Koran (6 regels). Bij den uitleg van 
sommige teksten wordt ook het een en ander naar 
voren gebracht over den aard van het offer in het 
0.T., waarop Schr. in h.et laatste hoofdstuk nog uit
voeriger terugkomt. Over .Is. 53 worden enkele bè-

-hartigenswaardige dingen gezegd en geconcludeerd; 
dat de Dienaar het "ware Istael" is. Ik- geloüf nog 
steeds, .dat de argumenten die ik tegen deze laat:;te' 

stelling in mijn proefschrift naar voren heb gelJracht 
bun volle kracht behouden, hoe moeilijk het p:r;o: 
bleem ook is. 
. In het laatste hfdst, (172-209) gaat Schr. dieper 
in op de verhouding tusschen voorrede en offerande 
en geeft daarbij zijn (= Kristensen's) opvatting over 
den aard van het offer. Het is een 'verwerkelijking 
van Jhwh door de offerande' in verband met het 
feit, dat Jahwe de God is van 'het leven d~r aarde' 
(201). Door de prediking der profeten is hierin ver
andering gekomen, hoewel natuurlijk niet ineens; zij 
hebben grnoten nadruk gelegd op 'de historische open
baring van Jhwh in haar beteekenis als moreefo 
overeenkomst'. Voorbede en offerande komen over
een in zoover beide 'godsdienstige magie' zijn te noe
men. Over de juiste begripsbepaling en afbakening 
van 'magie' zijn de ethnologen .en godsdiensthistorici 
het tot heden nog niet eens. Ook de B. draagt hierin 
zijn meerring voor. Op blz. 25 had hij reeds gezegd, 
dat magie geen dwang uitoefenen op de godheid is. 
Dit is in zooverre juist, als het woord ·godheid' hier 
niet op zijn plaats is, maar vervangen dient te worden 
door 'hoogere macht'. Op blz. 205 lezen wij, dat to9-
verij een ontaarding is van magie, n.l. dwang uito,e
fening op de godheid (lees ook hier: hoogere macht). 
Volgens de Boer is magie 'verwerkelijking van de 
godheid door den bijzonderen dienaar Gods, met mid
delen, die de godheid zelve geopenbaard heeft'. 'Het 
is wellicht goed, haar godsdienstige magie te noemen, 
om de tegenstelling tot de· magie in malam partem, 
tot tooverij, tot uitdrukking te brengen' (201). Voor
bede en off erandè verschillen doordat de eerste be
rust op de antieke woord-idee, de tweede op het 
godsdienstig natuurgevoel. Op blz. 209 concludeert 
Schr., dat de gegevens over de voorbede 'een ander·~ 

zijde van het Jhwisrrie dan de streng monotheïstische' 
vertoonen, door hun "overeenkomst met de antieke 
pluriforme godsopvatting" (209). Met een register 
van bijbelplaatsen· en een korte samenvatting in het 
Engelsch (215-221) sluit . het boek. " 

In het bovens~aande heb ik getracht een indruk van 
den inhoud van dit veelzijdige en doordachte \verk te 
geven. Op enkele punten moge ik" nog wjjzen. De 
Boer 's studie is geheel doortrokken van de opvat..; 
tingen van zijn Leidschen leermeester en hoogleeraar 
ii;i de godsdienstwetenschappen W. B. Kristen sen, 
wiens gedachten "en systeem men soms bladzijde na 
bladzijde en niet zelden woordelijk terugvindt. Nu 
zijn Kristerisen's ideeën tot nu toe nog lang niet al
gemeen bekend en zeker niet algemeen aanvaard;·waar 
Kristensen ze echter in d~n regel uitvoerig . en dui
delijk uiteenzet, neemt de Boer ze vaak zonder meer 
als vanzelf sprekend over. Daarom zal iemand, die ni.et 
op de hoogte is van Kristensen's ideeën over "antieke" 
beschaving (hij bedoelt daarmee de beschaving der 
prae-classieke Grieken en Romeinen, van het A vesta
volk, der Egyptenaren ·en Babyloniërs, der vóór-pro
fetische Israëlieten, enz.) 'vèel in dit boek niet be
grijpen, ja zal het hem zelfs raadselachtig toeschijnen. 
Genoemde . volkeren hebben volgeps · Kristensen een 
groot aantal opvattingen gemeenschappelijk, opvat
ti.ngen van de goddelijkheid van · het leven der 
aarde', de ' o~de ' van dit aardeleven, dat · in zijn to-

taliteit op boveneindige wijze le\ren en dood inhoudt, 
enz. Aan de hand van dit ideeëncomplex interpreteert 
de J3oer een aantal gegevens uit het O.T., m.i. ver
scheidene malen ten onrechte. Bepaald onduidelijk 
is mij de uitdrukking 'verwerkelijking'. 'tot werkelijk
heid maken· (zie boven in de definities van magie en 
offer) met als object God (84, enz.) , een eigenschap 
of daad Gods (153) , eener overtreding (nadat ze be- · 
gaan is, 59) , den dood (zonder dat men 'sterft, 67) , 
e.d.m. De Boer gebruikt deze uitdrukking, die ner
gens verklaard of omschreven wordt, nog vaker dan 
Kristensen, maar aangezien zij mij in het oud-testa
mentische verband onduideli}k is, betwijfel ik sterk 
dat zij tot de gedachtensfeer van he~ O.T. behoort. 
Bij . opvattingen van B. D. Eerdmans sluit een merk
waardige uitleg van enkele Jobplaatsen aan (109 vv.) . 
Van de drukfouten noem ik: 128 afallu, lees: afalla; 
1'75 en elders consacratie, lees : conseci::atie. 

Het philologisch gedeelte van dit boek komt mij 
het sterkste en zuiverste voor; in het theoretisch ge
deelte vind ik goed~ stukken (b.v. daar, waar de ver
houding tusschen .;'of>rbidder en God ontleed wordt, 
hoewel ik in de voorbede geen magie kan zien) maar 
ook zwakke. · 

Huissen, i2 Mei .1944 J. VAN DER PLOEG 0. P. 

* * 

J. H . BECKER. Het begrip nefesj in het Oude T es
tament. Amsterdam, 1942, (8vo, 136 blz.) . 

In deze dissertatie (Vrije Universiteit te Amster
dam) wordt het in het' 0.T. veelvuldig voorkomende 
woord W!lJ aan een zeer nauwkeurig ondèrzoek on
derworpen. Het grootste gedeelte van het boek wordt 
in beslag genomen door een rubricering van de plaat
sen, w~arin W!lJ voorkomt .. Schr. onderscheidt vijf 
betekenis-hoofdgroepen, nl. W!lJ als: leven, ' ziel' (zetel 
der begeerten en aandoeningen) , ieman'ds persoon 
~vooral in pronominaal gebruik), een persoon of 
iemand en tenslotte als wezen (al of niet verbonden 
met n•n). 

Nadat schr. in deze rubricering voor elke plaats 
zo goed mogelijk de vertaling gevonden heeft - ook . 
al zal er op onderscheidene punten nog wel eens 
~e twisten zijn over de vraag of de juiste nuancering 
inderdaad gevonden is - gaat hij over tot een samen
vattende beschouwing, waarin hij allereerst de grond
?etekenis van de wortel W!lJ wil opsporen. Duidelijk 
is door deze rangschikking, dat hij van de semasio
logie tot de etymologie komt, hoewel ook deze laatste 
niet gemist ka,n worden, getuige de bespreking, die 
dan yolgt van de andere Semitische talen (b.v. Akka
disch napäsu = blazen) en de verwante hebreeuwse 
wortels met dezelfde zin. Schr. ziet de J en de W 
als betekenis-dragend element, welke tweeradicalige 
stam dan door toevoeging van verschillende conso
nanten uitgebreid kan worden. Ook consonant meta
thesis komt daarbij soms voor. Zijn lijstje van op deze 
manier verwante radices en daarvan weer af <5 eleide 

. p 

nomma zou stellig nog ~tgebreid kunnen worden, 
zo o.a. met het v.roord ::lJ~·x (venster, waar de wind 
doorheen kan waaien). Wij hebben hier dus weer t e 

doe.r;. met een van de vele voorbeelden van oorspron
kehJk twee-consonantische 'semina'. die op verschil
lende wijzen tot drie-consonantische 'radices' kunnen 
worden uitgebreid. En zo komt schr. m.i. volkomen 
!:erecht op de grondbetekenis adem, hiermede dus 
ingaande tegen Dürr die in 'keel' de grondbetekenis 
ziet. · Wanneer in het Akkadisch napistu 'keel' be
tekent is dit slechts één phase in de betekenisontwik-
k:eling, die uitgaat van de grondbetekenis: adem. Zo 
is deze dissertatie e~h overzichtelijke studie 'gewor
·den , die in de eerste plaats wel als naslagwerk van 
belang zal zijn voor hen, die op een of andere manier 
met een tekst . te maken hebben, waar W!lJ in voor
komt. 

Alleen heb ik mij bij het lezen af gevraagd, waarom 
i1_1 dit hoofdzakelijk voor 0.T.-ici geschreven boekje 
W!lJ steeds als "nefesj" wordt getransscribeerd en 
niet als 'nefes', daar· in de Akkadische woorden het 

' overeenkomstig phoneem ook niet door sj wordt 
weergegeven. 

Utrecht, April 1944 J. H . HoSPERS 

ASSYRIOLOGIE 

Brieven uit het archief van Mari (Tell Harirî) 
1. 

Naar aanleiding van : Archives royales de Mari, Il .'. 
Lettres, publiées par Charles-F. JEAN. Parijs, 
Librairie Orientaliste P. Geuthner, 1941 ( 4to, 

· CLIX blz.) = Musée du Louvre. Département 
des Antiquités Orientalis. Textes Cunéiformes 
T ome XXIII. ' ' 

. De beteekenis der spijkerschrifttabletten uit de 
koninklijke archieven van Mari (Tell Hariri) kan 
met die van T ell-el-Amarna en Bogazköy worden ver
gdeken. Terwijl toen de ,geschiedenis van het\ oudé 
Voor-Azië in de zoo.genaamde Amarna-periode tus
schen 1400 en 1200 v. Chr. kwam te staan in het volle 
licht der historie, valt het licl;ivthans pp eim daa~aan 
vooraf gaand tijdvak: de tweede helft der achttiende 
eeuw vóór het beiïp. van onze jaartelling. Door zulk~ 
vondsten verdwijnt op ons terrein elke sombere gedachte 
aan· een dreigende stagnatie, waarvoor zich de oudheid
kunde in deze benarde tijden geplaatst zoude zien, 
nu de opgravingen vrijwel stilstaan en ook het onder
linge contact verbroken of geremd is. Al kan op 't 
oogenblik geen materiaal door nieuwe opgraving.en 
aan het bestaande worden toegevoegd, toch zal het 
nog vele jaren duren, voordat alleen de nieuwe ge
gevens uit het archief van Mar i zijn verwerkt. Deze 
hebben thans reeds op tijdrekenkundig , gebied een 
omwenteling teweeggebracht, waaromtrent de pennen 
niet stilstaan. 
. De puinheuvel van de oude stàd Mar i, thans T ell
Hariri, ligt in de nabijheid van· het hedendaagsche 
stadje Abu-Kémal, op Syrisch gebied, aan den wes
telijken oever van den Eufraat, die hier de grens 
vormt tusschen Syrië en Iraq. Over de opgravingen, 
aldaar in het werk gesteld door een Fransche expe
ditie onder leiding van André P a r ro t, vindt men 
de noodige gegevens in populairen vorm in di·2ns 

' 

1 
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:werkje Mari, une ville perdu_e., " .. et r~trouv~e (Pa
rijs, ·ed. "Je sers·", 1936) en mtvoenger. _1n de. 1aarga~
.gen XVI tot en met XXI van het tiJdschpft Syria 
(XVI, 1-28; .117-140; XVII, J-31; XVIII, 54-84; 
325-354; XIX, ·1-29; XX, 1-22; XXI, 1-28). 

Tot nog toe telde men zes campagnes, tusschen 14 
J)ecember 1933 en 31 December 1938. Het werk, 
door ·de tijdsomstandigheden gesta(/.kt, is nog lang. niet 

· voltooid. ·Zelfs de overblijfsels van het paleis liggen 
'voor het rrieerendeel nog onder ·den grond. De archie-: 
ven zijn gevonden in ,enkele -van de 230 vertrekken 
van dit reusachtige gebouw, die tot nu toe (onge
veer een vierde van het geheel) zijn opgedolven. Het 
·zijn meer dan twintigduizend kleitabletten en stuk• 
ken van kleitabletten. Het. grootste gedeelte daarvan 
zijn brieven, gericht fot den koning of tot leden van 
zijn hofhouding. Daarnaast zijn er vooral lijsten en 
contracten behoorende tot de administratie van het 
paleis, die' door hun dateeringen ook . voor den h~.s
toricus belangwekkend zijn. De meeste van de bne'." 
ven werden gevonden in kamer No. 115 (zie de plat-, 
tegronden in Syria XIX, 1938, blz. 106, en XX, 1939, 
pl. XI). . 

De stukken werden voorloopig overgebracht naar 
het Louvre te Parijs. De publicatie van dit overstel
pend rijke materl.aal werd onder de leiding van wijlen 
F. Thureau-Dangin toevertrouwd aan een Bel
gischen en een Franschen geleerde: den ook in de 
kringen van het Gezelschap Ex Oriente Lux welbe
kenden Prof. Georges Dos sin· te· Luik en aan 
C ha rl e s-F. Jean te Parijs, die beiden door zorg
vuldige publicaties op het terrein der oud-Babylo
nische brieven hun sporen reeds hadden verdiend. Een 
voorloof)ig overzicht over dit nieuwe en overrijke 
mate;iaal van de hand van den eerstgenozmde vinden 
de lezers van-onze Jaarberichten in N° 5, 1937 /8, bk 
360-363 (vgl. het verslag, uitgebracht voor de Aca
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1937, blz. 
12-20). Uitvoeriger en nog meer up to date is ~zt . 
mooie en belangwekkende overzicht van D o s s 1 n 
over Les archives épistolaires de Mari in Syria XIX, 
1938, blz. 105--126. " · 

De tijdsbepaling "vers 2000 avant J.-C." moet thans, 
mede op gropd van synchronismen, uit de brieven z.elf 
afgeleid, als verouderd worden beschouwd. Al kennen 
deze/ brieven minstens drie verschillende koningen 
van den naam Hammurabi, die te Babylon, Kurda en 
Aleppo gelijktijdig hebbèn geregeerd, zoo is toch de 
eerste van deze drie stellig de groote koning en wet
g.ever, wiens regeering volgens de jongste onderzoe
Jring.en minstens twee eeuwen later moet worden ge
steld dan men vroeger vermoedde. Dat Hammurabi 
van Babylo~ e~n tijdgenoot is. gewéest van - den Assy
rischen koning Samsi-Adad, had men al sinds · 1906 . 
kunn'en weten op grond van. een oorkonde, door H. · 
Ranke (BE VI/1 No. 26) gepubliceerd. Deze ver
melding stond toen geheel op zich zelf en werd ten 
onrechte verwaarloosd. Waarschijnlijk valt het ge
zochte tijdperk zelfs nog .een halve eeuw later dan 
P. E. van der Meer O.P. onlangs in zijn scherpzinnig 
onderzoek naar de Chronologie der Assyrisch-Baby
lonische koningen (JEOL N° 9, 1944, blz. 143) ver-

onderstelde. Het jaartal, dat door F. Cor n e li u s 
(Klio XXXV, ,1942, blz .. 7) voor de regeering van ko
ning Hammurabi was voorgesteld, wordt . blijkens 
voorloopige mededeelingen van E. F. Weid n er (và 
straks AfO XIV, 1944, N° 5/6) door de koningslijst 
'van Chorsabad en door bçrekeninge'n op grond van 
de zoo genaamde· Venus-tabletten bevestigd: 1728-

, 1686 v. Chr.1 ) In mijn' ónderzoekingen na.ar het tijdvak 
der bijbelsche áartsvaders meende ik indertijd, dit tijd
vak van dat van koning Hammurabi (d.w.z., zoóaJs 
-ik toen meende, van de t.;intigste- eeuw ·v. Ch~.) . los 
.te moeten maken. De. chronologische overweging.en, 
die mij hiertoe hadden geleid, blijken juist te zijn: 
maar Hammurabi zelf èlijkt, tot dit jongere tijdperk 
·te beh'è;oren, zoodat het probl.eem der ·koningen van 
Genesis 14, mede in verband met den Hethietischen 
koning Tudgalias I, opnieuw zou moeten worden on
derzocht .. : 

Ter aanvulling van de gegevens in het artikel van 
P. van der Meer beperken wij ons hier tot twee 
argumenten ter staving van de nieuwe chronologiz; 
waarvan het eerste nog te weinig bekend is, terwijl 
het tweede hier voor het eerst naar voren wordt 
gebracht. 

Het eerste zijn gegev.ens van stratigraphischen aard 
op grond van de opgravingen te Ras Shamra, aange
haald door CL F.~. Scha e ff è r, U garitica (Parijs 
1939), blz. 18, noot 2 onderaan. Zij zijn belangrijk ter
wille van de synchronismen met Pharao's u.îtden tijd 
van· het Egyptische Midden-Rijk. De voorwerpen uit de 
periode der Hammurabi-dynastie liggen te Ras Sharnra 
volgens S c h-a effe~ "à un ,niveau plus récent" dan 
dat der Egyptische monumenten uit den tijd van, ,.Se
sostris II, wellicht zelfs hooger dan de laag, die de 
fragmenten der sfinx van Amenemhat III bevattz. 
Rolzegels van het type .der Hammurabi-dynastie wer
den gevonden in graven, di~ op grond van de k,era
miek en van de scarabeeën in de 18de en 17de eeuw 
v. Chr. moeten worden gedateerd. 

Het tweede argument, door ons hier voor het 
eerst verm~ld, is eveneens van belang. Volgens de 
nieuwe chronologie moeten de ~~rste koningen uit de 
dynastie der Kassieten (dus Gandas, Agum I, Kasti· 
lias I enz.) aanmerkelijk eerder 1hebben geregeerd dan 
de laatste koningen d~r Hammurabi-dynastie (~us 
dan Ammiditana, Ammii;md~qa en Samsuditana; vgl. 
JEOL NO 9, 1944, blz. 142 v. en blz. 184). Nu zijn 
door 0. S c hr o ede r in deel XVI van de Vorderasia
tische Schriftdenkmäler (Leipzig 1917) oud-Baby
lonische brieven uit Babylon, Sippar en Larsa gepu
bliceerd, die voor he't meerendeel afkomstig zijn uit 
de regeeringen van de laatstg,enoemde koningeh, zoo· 
als ook P. Kra u s in zijn bewerking van deze brie
ven MV AeG 35/2 en 36/1 heeft aangetoond. Behalve 
andere gegevens, die naar deze perioden wijzen, be
vat dit deel -niet minder dan vijf brieven van koning 
Ammii:;aduqa (No. 27, 59, 60, 61, 97) en drie briev:n 
van Samsuditana (No. 17, 26, 51). Nu vindt men in 
NO 24 vàn deze verzameling de vermelding van een 
plaatsnaam Bïtäti Agum, d.w.z. de "huizen" (of re· 
' I) ·ziê nu ·ook F. Corne'lius,. Die Chronologie des älteren Orients, 
FuF 20, 1944, 75-76. 
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sidenfie) van A g urn. Hiermede kan slechts de eer
ste' Kassietische koning van dien naain ·iijn bedoeld, 
die dus in een oudere periode behoort dan die! ) van 
deze laatste koningen uit de dynastie -van den · groö
ten Hammürabi. Zijn residentie moet in het Nootd
Oost:;n ,van Babylonië ( yermoedelijk jn ' het Zagrqs-' 
gebergte) worden gezocht, zooals door 'de overige 
plaatsnamen; in- denzèlfden brief vermeld; wordt aan-; 
getoond (vgl. Kra u s, MVAeG 35/2, 1931i blz. 37• 
v.). Eerst -door de ; plundering van Babylon door den 
Hethiet Mudilis I (in het · jaar 1531 v. Chr . . volgens 
Fr. Cor n ·e 1 i u s) werd aan de regeering van 1 Sam"." 
suditana een eind gemaakt en werd aan · de Kassieten · 
de ;weg gebaand naar deze . hoofdstad. 

' De ,; vraag, waarom ook de oudere Kassieten, diz 
niet in Babylon resideerden, in de Babylonische ko
ningslijsten zijn opgenoemd, zal op grond "van een 
bepaalde politeke strekking van deze lijsten , moeten 
W,orden beantwoord. Hierop hoop ik bij een anderz . 
girle_g~nheid pader in te gaan. 

1. Het archief vaîl"~M ar i nu, verplaatst ons bijna 
twee eeuwen eerder dan het zooeven genoemde ei11d.
p.unt :. in de jaren der opkomst va_n den groeten 
Hammurabi, toen in de politieke wereld v~n . die 
dagen nog eerst Rîm-Sin van Larsa, daarna Samsi
Adad van Assur en ten . slotte Zimrilim van M:ari 
~e. hegemoóie en het . overwicht hebben gehad. Het, 
qrchi.ef verplaatst ems in den kring der vazallen .en ' 
bondgenooten der hoven te Assur en Mari, die hij 
QP zijn beurt tracht te ovêrheerschen in een strijd, 
die aanvankelijk vooral met diplomatieke middelen 
wordt gevoerd. Bijna al deze vorsten behooren tot 
de jonge bevolking der Ainorièten, wier geleidelijk 
binnendringen ·· 1n het cultuurland het kenmerk is . . 
van dit veelbewogen tijdvak. Eerst van zijn dertigste 
regeering~jaar af is het .aan Hammurabi gelukt, door, 
ee~ . open aaq.yal en door d~ algeheele verwoesting 
van hoofdsteden als Larsa en Mart de hegemonie 
over de beschaaf de wereld tot aan de grens · van 
de'·_ Egyptische invloedsfeer te v·erkrijgen. Door het 
archief van Mari verkrijgen wij een bijkans ver- , 
warren de hoeveelheid . van inlichting.en over de voor- · 
bereidingen en Vorstufen tot . dezen strijd in· de 
kringen van zijn concurrenten in de ruimste be
teekenis van dit woord. 

Tot nog toe zijn slechts enkelë van deze brieven , 
of passages daaruit vertaald en toegelicht in de 
artikelen, die van de hand van T hu re au-Dan gin, 
Do s sin en Je a n zijn verschenen, vooral in · de 
la~tste jaargangen der tijdschriften Revue d'Assy:
riologie (afgekort RA), Revue des Etudes Sémiti
C!,U'es ·(afgekort RÉS) en ook in de Mélanges ter · eere 
van R. Du s s a ud. Afzonderlijke v·ermelding ver
dient de verhandeling van J e a.n ov.er de taalk:un
dige bijzonderheden van deze brieV.en in R'f:S 1937, . 
blz. 97 vv. In 1941 verscheen in geautografoerd 
spijkerschrift · het aan het, hoofd van ons artikell 
vermelde groote werk van Jean, dat voorloopig 
141 brieven behelst, die, op één of tw~e uitzonde- , 
ringen na, nog nooit vertaald of bewerkt nóch in ; 
hun historisch vérband gerangschikt zijn. Over dit . 
belangwekkend~ nieuwe màteriaal willen wij onz·e 
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lezers in dit en in de volgende ·numiners van de 
Bibliotheca Orientalis nader pog:en in te ; lichten. 

De eerste negentien brieven in het · onderhavige 
deel vormen ·· samen een .oudere groep, die niet af
komstig is uit den tijd van koning Zimrilim; maar 
uit de korte periode der Assyrische g.verheerSching 
over Mari en de daaraan .· onderhoorige · gebieden, · 
die · ·onmiddellijk daaraan . ·voorafging. De historische ·. 
situatie, · hier verondersteld, werd reeds helder uit
eengezet in het korte artikel vari T hu re a u-D an
g in over lasma!J-Adad, RA XXXIV /3, blz. 135 vv. 
op grond van gegev.ens uit hetzelfde archief. Over 
l'ylari . regeerde omstreeks het midden der 18de . eeuw 
v, Chr. de Amorietische vorst Jagitlim en daarna 
diens zoon Ja!Jdulim. Deze hebben ,een verdrag van 
"non-agressie" gesloten met de Assyrische vorsten 
kabkabu · en diens zoon Samsi-Adad L De Assyriërs : 
(blijkbaar eveneens van Amorietischen ·bloede) /la
klagen· over verbondsschennis en vallen hun ·bond"' 
genooten met · succes aan. Gedurende . een periode, 
die vermoedelijk niet langer dan enkele jaren heeft ; 
geduurd, is ûe Assyrische 'koning Sams i-Adad I de 
opperheer ook over :Mari, Hij beklîmt den troon 
volgens Wei d n er een 'jaar voor de · troonsbe
klimming van Hammurabi in Babylon en regeert 33 
jaren. Van zijn._.beide ~onen is !Sme-Dagari de kroon
prins en lat~r (als ISme-Dagan I) zijn zwakke're. op
volger, terwijl de , ander'1, Jasma!J-Adad, als Assy
risch stadhouder of ·vice-koning in Mari resideert. 

De eerste . tien brieven ·van .de ond~rhavige ver
zameling zijn door den koning Samsi-Adad I uit zîjn 
r~sidentie Subat-Enlil (die wellicht met de citadel 
Vqll Assur zal ~nnen worden vereen21elvigd) .a:al;l 
dezen. zijn zoon en plaatsvervanger in. Mari gericht. 
Na weinige jaren echter w,eet Zimrilim, de zoon 
van den indertijd uit Mari verdreven Jiibdulim, de 
stad te heroveren en aan de Assyriërs de heg;emoni~ · 
weer te ontrukken. Met diens r·egeering begint een 
laatste ko.1;te, maar . hoogste blüei. van deze . oude 
stad. Aan hem heeft het reusachtige paleis zijn-laat
ste 'en groàts'te uitbréiding te danken en aan hem. 
is Ook de overgroote me'erderheid der overige brie
ven geiicht, die in de puinhoopen van dit (dàor den 
grboten Hammurabi in diens 35ste regeeringsjaar· v,er.:. 
woeste) 'Paleis zijn gevonden. . 

Wij beginnen ons overzitht met de tien' brieven 
van den Assyrischen koning aan zijn zoon en stad- ,· 
houder in l\:Iari. Hi·erbij ·volstaan wij t elkens met 
een korte opgaaf van den inhoud, waarbij de tekst 
:iooveel · moge!lijk letterlijk wordt gevolgd. De inlei
dende ~formule staat in de plaats van hèt adres ,en· 
is eigenlijk gericht tot den bode, di,e den brief aan 
d~n adressaat moet voorlezen: ; 

)"Tot Jasmab-Adad spreek: Ald~s zegt Samsi..:.Adad"; 
uw vader .' .. . ". Alle verdere ,titels en plichtplegin-. 
gen, die bv. in de Amarna-br~even een zoo voor- . 
aanstaande plaats iµnemen, ontbreken. D e schrijvers ' 
volstaan met hun namen en noemen helaas niet 
eens die van hun steden of landen. Deze soberheid, • 
die doorgaans (dus niet alleen in de brieven_ van dén 
vader aan zijn zoon) wordt aangetroffen, is op ' :iich) 

l 
1 



58 BIBLIOTHECA ORIENT ALIS N° 4, Juli 1944 

zelf sympathiek, moet .echter do9r den historicus, 
die . zoo veel mogelijk wil weten over de na~ere 
verhoudingen, ten zeerste worden betreurd. 

No t. Samsi-Adad heeft aan zijn zoon Jasmab
. Adad brons ter beschikking gesteld voor het ~e!
vaardigen van muziekinstrumenten (ana zamratim 
epqsim, r. 4). "Zood~a gij nu dez~n brief ~er.neemt, 
s~hrijf dan naar Man, dat m~n. mIJ de muz1ekmstru
menten, die · uit het door mIJ aan u gegeven · brons 
vervaardigd zijn, spoedig brenge". ·In de tweede plaa~s 
handelt de brief over 400 uitgelezen mannen wt 
Hana, die door Jasmab-Adad moeten wyrden opge-

~epen (letterlijk "gé'Y'iJ°:"· ~~ tubba?JU, r. 10), om 
bij rle poort van het komnkhJke paleis (dus te As
sur) dienst te doen. Aan de leden van deze keur
bende, die in r. 12-19 nog nader wordt omschrev:e?, 
zal de koning in het paleis een schitterende positie 
geven (damqis apaqid, 2. 20), terwijl hun kin~eren 
ten huize van hun vaderen welstand zullen gemeten. 
Over de ·nadere bijzonderheden van den tocht en 
over .. de verschillende plaatsen van bij.eenkomst moet 
Rim-Adad om raad worden gevraagd. De lieden van 
den oever van den Eufraat zullen in Sagarätim (al
dus aan te vullen r. 30 begin) bijeenkomen en d~ 
reis aan 't ·begin van de maand aanvaarden. Jasmab
Adad zal zelf, zooals zijn vader hem reeds had g~: 
schreven, met hem meegaan. ,·,uw bagag•e zult g1J 
meebrengen (? enütka lü nas!!ta, r. 33); uw bz-
richt zal ik in ontvangst nemen". . 

No 2. Waarom vertoeft de architect Ih ... nog 
altijd daar ~nl. in MarQ?. ~inds wordt ï:nmers tem
pel (in r. s-aanvullen bit ilim), noch paleis gebouwd. 
Stuur hem naar Subat-Enlil! Hij zal echter niet ge
heel . en al hierheen behoeven te verhuizen (lu· in
nasab, r. 14, -letterlijk "uitgerukt worden").. Zijn kin
deren mogen ginds blijven wonen en h1J .zelf mag 
zijn vroegere waa_;digheid blijven bekleeden. Stuur 
hem slechts naar Subat-Enlil! 

N° 3. Slecht:; een gedeelte van de door den 
konirig naar Mari opgeroepen lichti.ng zal daarhe.~n 
kunnen vertrekken. De ' overige troep zal naar ZIJn 
post (ana ma§§artisu, r. 23) terugkeeren. (In r. 8 
moet vermoedelijk ma5lum "de helft" worden ge
lezen). 

NO 4. Drie aangeklaagden, waaronder twee uit 
Esjnunna, waren door den koning ontboden, maar 
zijn thans met hun menschen (~aar Mari) ~evlucht. 
Jasma b-Adad z~nde hen geb9e1d en onder sterke 
bewakfog naar zijn vader in Subat-Enlil. 

N° 5. Samsi-Adad heeft bepaalde lieden, _waar-
~nder honderd vrije burgers, naar zijn zoon gezon
den ( UStasbitma, r. 7, eig.: ik liet hen den W~? ne
men") en. geeft hem nu den opdrach~, dat h1J hen 
zich in Qatanum laat vestigen en hen samen n:i.et de 
boden van Oatanu_m daarheen ze.ndt. Mocht h1J hen 
reeds vóór ontvangst van dit schrijven weg hebben 
gezonden dan .. · .. (dè rest ontbreekt). .· 

NO 6.' Jasmab-Adad moet bij zijn vader naar 
Subat-Enlil (d.w.z. naar Assur?) kom.en, waar deze 
vertoeft. Hij zal :daar twee weken ~lijv~n en mo,et 
op den eersten da·g van de maand Kmü mm vertrek-

ken. Zijn grenadiers en lijfwa~hters kan hij . rustig 
thuislaten. Als de dagen om. z1Jn, zal de konmg op 
den eersten van de maand Kinünim een zekeren Ka
wer naar zijn zoon zenden, om hem te halen; deze 
moet dan op · reis gaan, terwijl zijn broer (ISme-
Dagan) in de stad kan blijven. _ _ . 
· N° 7. Opdracht om kl.einvee'. houten pilaren of 

balken (i§dimä.tim, r. 8, 11 en 17), een vrachtwagen 
enz. te zenden. 

NO · 8. Ifarlim is (in Subat-;Enlil) aangekomen en 
heeft aan den · koning alle berichten omtrent zijn 
zoon gebracht. be rest van dit onvolledig bewaarde 
schrijven · handelt over lieden, die ~ij ISme-Dagan 
vertoeven en die moeten· worden mtgezonden, om 
'voor proviand te zorgen, en voorts weer. met nadruk 
ov·er de komst van zijn zoon en over diens voorge
nomen reis. De brief is op · den ochtend van den 
30sten dag der maand Ab uit Subat-Enlil verzonden. 

N° 9. Dit kleine fragment handelt over bepaalde 
lieden, die, overeenkomstig een door . -ISme-Dagnn 

- aan Jasmah-Adad overgebrachten brief van hun 
vader, moeten worden vrijgelaten. 

N° 10. Ook deze brief handelt over 1 een voorge
nomen reis. " ... _Naar aanleiding van den vorigen 
bri:ef, dien ik aan u geschreven heb, hebt gij u voor
g.enomen, naar HdSim te gaan. Zoodra1 ik u mannen 
gezonden heb, ga met de mannen, die bij u zijn, 

1 naar Sapanazim .. . Naar Sapanazim zult gij recht
streeks gaan. ·Op den dag van uw vertrek zult gij 
twee mannen met . . . aan ISme Dagan zenden", enz. 
Het belangwekkendst is hier de dateering: op den 
25ste der maand N iqmim, welke naam elders, naar 
ik meen, nóg niet is aangetroffen (vgl. de lijst bij 
D o s s i n, Syria XX, blz. 105). 

Men krijgt uit deze brieven den indruk, dat Jas-= 
. mah-Adad een weifelaar is, die onder de plak staat 
va~ zijn energieken vadet, ·en mèn is niet verbaas~, 
dat hij zijn · verantwoordelijke positie slechts wei-
nige jaren heeft kunnen handhaven. . 
· ·Over de belangwekkende historische en topografische 
gevolgtrekkingen, die vooral uit N° 5 kunnen worden 
afgeleid, handelen wij bij ~ een volgende gelegenheid. 
Leiden, 18 Juli 1944 F. M. TH. BöHL 

* * 
Beschreven Klei 

In het te weinig gelezen Amerikaansche blad T ech" 
nical Studies in the Fielà of Fine A7'tS verscheen kort 
voor het uitbreken van den oorlog een lezenswaardig 
a:rtikel (VIII, 1939, 90--:97) van de hand v,an E. 
P a ck ai d, The cZeaning of .a Babylonian .tablet 
over het ·behandelen . van kleitabletten. Dit is een 
probleem dat ~ok voor Nederland van beteekenis ~s, 
~ant voor al hetgeen ons aan insc.ripties uit Mesopo" 
tamië Iran Klein-Azië en Syrië uit oude tijden be
reikt"' geldt' in hooge mate . 'zij schreven op klei' . . Van 
de vroegere geschriften op hout, led~r. perkament of 
~apyrus is .uit deze streken zoo goed als niets voor 
ons bewaard gebleven. . 
. De bij de opgraving gevonden kleitabletten moeten 

niet alleen wordew 'gereinigd, doch ook hersteld, lees-
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baar g.emaakt en dikwijls gepraepareerd worden om 
verder den tand des tijds te kunnen weerstaan. 
Om deze behandelingen goed te kunnen begrijpen 
is het noodig iets te weten van de eigenschappen van 
klei en van de wijze, waarop vroeger de kleitabletten 
werden gemaakt en behandeld: 

Klei is een der merkwaardigste stoffen ter wereld. 
Met water g~mengd is zij vervormbaar, door drogen 
bij matige temperaturen (beneden 150° C), bijv. in 
de zon kan ze meer stabiel worden g~maakt, doch 
door inwerking van water kan gedroogde klei, al naar 
de intensiviteit van de droging sneller of minder snel 
weer vervormbaar worden. Wordt klei echter hooger 
verhit, dan wordt ze onvervormbaar, ze verliest con
stitutioneel water en wordt hard, kan door water 
niet meer kneedbaar w-orden gemaakt. Dit ' bakproces' 
treedt in -bij ongeveer 400° C. Verhit men . klei boven 
1200° C dan gaat ze samensmelt.en ~n sinteren , er ont
staan glasachtige producten. Op deze eenvoudige ge
heimen is onze aardewerk-industrie gebaseerd, zij heb
ben den mensch OAt>fhatbare diensten bewezen. Het 
is dus mogelijk beschreven klei door bakken te 'ver
eeuwigen', en hierin is klei verre superieur boven 
papier, perkament ,~n dergelijke vergankelijke stoffen. 
De Egyptenaren hebben wel klei gebruikt voor in de 
zon gedroogden en gebakken steen en voor stoppen op 
kruiken waarop dan zegels werden afgedrukt, doch . 
nimmer als schrijfmateriaal in het groot. Deze ge
dachte beheerscht de klerkenwereld van het oude 
Mesopotamië. Hier zuiverde men klei door slibben, 
d:w.z. door ze te wasschen in stroomend water. Eerst 
gaan hierdoor de grove verontreinigingen bovendrij
ven, of wel ze zinken snel op den bodem. Men kan 
ze dus gemakkelijk van de kleispoeling scheiden, 
waaruit dan later de klei bezinkt. Indien men echter 
deze klei nog eens wascht (of meermalen) houdt men 
op het -laatst ai lleen ,de fijne kleideeltjes over, die een 
mooi dicht oppervlak ge~eil om te beschrijven. Ook 
in de oudheid heeft men dit verschil opgemerkt; ter
wijl men voor tabletten voor dagelijksch en school
gebruik goed gewasschen klei gebruikt, bestaan de 
tabletten uit bibliotheken, rijksarchieven of tempel
verzamelingen meestal uit fijn geslibde klei. 

De oude klerken namen een klomp klei en sloegen 
deze op een glad oppervlak uit, · zoodat een plat, be
schrijfbaar vlak ontstond op ,een tablet, dat meestal 
gemakkelijk 1n de hand · kon. worden gehouden. Voor 
gebruik in scholen of routinewerk is meestal slechts 
een kant vlak en beschreven. Waardevoller docu
menten schreef men op zorgvuldig aan beide zijden 
vlak gemaakte ·tabletten, die ook dikwijls van grooter 
formaat waren en dan waarschijnlijk in vormen zijn 
gemaakt. De meeste tabletten werden na gebruik een
voudig in de, zon gedroogd, slechts · kostbare -docu
menten werden gebakken. Blijkens eigen onderzoek 
waren de bakt~mperaturen betrekkelijk laag (450-
6000 C), wat uiteraard met de weinig efficiente oude 
ovens verwacht mag wdrden. Doch zelfs in goed ge
droogden toestand hebben de tabletten onder den 
grond de tijden behoorlijk doorstaan, behoudens in ge
vallen waar het grondwater is gestegen en dus de klei 
kon doen opzwellen. In dat geval is de tekst mèestal red
deloos verlóren' gegaan. Ongebakken tabletten vindt 

me,n uiteraard b.v. in ruïnes van tempelscholen, waar 
men ook bakken voor yochtige klei en water vindt, 
bij de banken der scholieren, die ook uit klei beston
den! Niets was er immers eenvoudiger dan het tablet 
na beschrijving met wat water weer kneedbaar te 
maken, te vervçrmen tot een nieuw of eenvoudig het 
oppervlak glad te strijken en opnieuw te beginnen! 

Met deze feiten nu moeten . we terdege rekening 
houden en wel in çle eerste plaats bij het opgraven en 
vrijmaken van tabletten ter plaatse~ Hierover is inder
tijd een uitstekende handleiding verschenen van de 
hand van P. De 1 o u ga z, The treatment of clay ta
blets in the field, SAOC 7 (Chicago 1933). Tabletten 
worden bij de opgraving door. deskundigen zelf te 
voorschijn gebracht met behulp van een klein schapje 
of schraper. Met een niet al te zachten borstel wordt 
de er aan hangende. _aarde verwijderd. Vindt men in 
ruïnes van archieven en bibliotheken klompen van 
tabletten met aarde, dan _zal men deze in hun geheel 
bakken, de aarde laat dan g~makkelijk los1 omdat d~ 
klei van de ta bletten fijner is en sterker krimpt. Vroe-

s 

Fig. 2. Eenvoudige veldoven volgens Delougaz 
Op het rooster F wordt olie gedruppeld en verbrand, de tabletten 
worden in kommen of als klomp door de verbrandingsgassen gebakken 

ger versterkte men wel gebroken of gedeeltelijk be
schadigde ·tabletten met gips, doch dit moet sterk 
~orden afgeraden. Beter is het als men het tablet ver
sterkt, door het te dompelen in een bad van gesmolten 
harde pa'raffine, deze verdwijnt mer als later het 
tablet wordt gebakken en laat geen sporen achter. 
Het groote gevaar jn het veld is het f,zit, 
dàt het vochtige tablet uit den grond plotseling door 
de warme lucht wordt uitgedroogd. Tabletten van 
zeer fijne klei hebben dan de nei.~ing van oppervlakkig 
verweeren, waardoor natuurlijk de ·tekst onleesbaar 
wordt. Men moet dus de gevonden tabletten langzaam 
drogen, bijv. do9r ze in een magazijn buiten de zon 
in de lucht geleidelijk te laten uitdrogen. Daarna kan 
men ze in papier verpakt en gemerkt in zand, in een pot 
of blik vervoeren of verzenden. Indien mogelijk worden 
ze in het veld reeds gebakken en De 1 o u g a z geeft 
een uitvoerige beschrijving van een , eenvoudige, doch 
doelmatige oven, die l!len met geringe middelen kan -
bouwen (Fig. 2). Beschikt men echter niet ovet goede 
thermometers öf andere vzijzen om de t~mperatuur 
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te controleerep, dan moet men het bakken uitstellen, 
hoewel. dit het :risico, van breitk" vermeerdert. In de 
.meeste ' gevalle~ 'is het · ook betèr niet direct in het 
veld met bakken te beginnen, want daa.raan. moeten 
.dikwijls nog ~~dere b,e'}Verkingen~ vooraf gaan. Goed 
drogen is niet alleen gè\.venscht, . maar vereischt, al
vorens · tot verzending wordt overgegaan . . Hiervoor 
kan mè~ ,ook zeei:: geschikt een oven .' à la Delouga:Z' 
gebruiken . ... . · ··· :, . . , . · , 
. De behan'.deling '1n een museum of verzameling kan 
vrij ingew:ikkeld zijn,' al is de gebruiktè . apparatuur 
ook . eenvoudig en góèakoop. Ret kleitablet heeft 
meestal uit den grond f:Outen opgenomen,' dan wel 
hebben deze zich bij de droging van het vochtige ta
blet daarin 'afgezet., Deze zouten vormen kristalletjes, 
. die langzaam tot 'een grooter geheel samengroeien, 
:vooral bij de aanwezigheid van ,gips krijgt inen -zeer 
hinderlijke afzettingen Çiµnen in het tablet, bghoudens 
de normale 'zoutbloemeri' op ,het . oppervlak. Door de 
èerste kunnen laagjes . van het ·tablet afschilferen. 
Het .is du·s gewenscht deze zoo volledig mogelijk te 
verwijderen en daarom bégint men met .het tablet uit 
te loogen met water. Reeds Rat hg en, Die Konser
vierung der Altertumsfunden, I, 82 (Berlin 1915) wees 
op de noodzaak hiervan. Door regelmatig ververschen 
van .het water en chemisch naspeuren van de aan
wezigheid van zouten hierin, kan men het einde van _ 
de uitlóoging gemakkelijk constateeren. 

Hierop vol~t het drogen, dat weer als te voren 
·zeer : voorzichtig moet gebeuren, wil het tablet niet 
barsten door te snel uitdrogen. Aan menig oud ta'blet 
kan men nog de onachtzaamheid op dit punt van' den 
antieken bibliothecaris of secretaris constateeren. Het 
beste kan men hierbij het voorschrift '\'.Olgé'n, dat 
Plenderleith heeft gegeven: The preservation of an
tiquities, 29 (London 1934) en langzaam in acht uren 
de temperatuur op 105° C brengen, daarop houden· en 
ze den volgenden dag in denzelfden tijd op 130° C 
brengen. Daarna laat men de tabletten in warm zand 
afkoelen. Delougaz beveelt (voor het veld) een 
vrij · snelle droging aan, die niet ·'zonder mèer steeds 
su'cces zal hebben. · 

Het eigenlijke bakken geschiedt in een eenvoudigen 
moffeloven. De ternperatuur wordt in vier tot vijf 
.uren opgevoerd tot 600 ° C. Volgens P a c kar d gaat 
men in Amerika wat hooger (650-750° C), in ieder 
geval bakt men harder dan de oude Assyriërs en Su
meriërs het deden. D e 1 o u ga z beveelt een langdu
rige bakperiode bij 500° C aan, welke eindigt met een 
vrij snel opvoeren tot rond 800° C, doch dit lijkt mij 
overbqdig hoog toe. In ièder geval wordt na afloop 
van het bakken elke opening van den oven met klei 
dichtgestopt en mep Iaat het geheel langzaam uit zich~ 
zelf afkoelen, waarmede rond 24~36 uren gemoeid 
zullen zijn. De verdere behandeling van de kleita
bletten is afhankelijk van den toestand na het bakken. 
Js het oppervlak verweerd of zijn er veel scheurtjes, 
dan moet de verdere verwijdering van aaphechtendç 
zouten z.eer voorzichtig geschieden.· Noodig is deze, 
daar de · zoutafzettingen dikwijls teekens of teeken
groepen 011leesbaar maken: Pa c '.k ar d beschrijft in 
,zijn artikel uitvoerig een dergelijke behandeling van 
een vroeger te . ruw gebakken tablet, welke 'behande-

1ing men als voorbeeld voor .een j9iste w~kwijze 
kan nemen. .. . 
· Er z:ijn .twee soorten van incrustatie~ . die . verwiJ'~ 
.dèrd !JlOeten worden, nl. .afzettingen van j gips e11 , van 
kiezelzu1.1.r. Een deel van deze incrus~atjes ké).p, men 
gemakkelijk verwijderen door het ' tablet te borstelen 
m~L een nagelborS;teltje van gemiddelde h~rdh~id, mits 
e.chte;r het oppervlak goed-hard is. Is dit verweerd ·of 
J::irokkelig\ dan is het verwijderen een :.gedJ.,Ildwerkje. 
Men gebru~kt dan , een naald, bevesdgd aa~ eel) 
houten heft of een tandenstooker om onder een bino
culair mi;.:roscoop of vergrootglas zorgvÛld!g de tee~ 
kens van kiezelzuur te bevrijden. Om d~ze te onder
. scheiden van de afzettingen van gips, kan men het 
beste eerst alle afzettingen van zout voorzichtig met 

·een watje gedoopt in 15 °/o-ig zoutzuur behandelen. 
Alle gip~kristállen laten dan . gemakkelijk los, 

.als men ze met een naald bewerkt en met een ka• 
· meelh?ren bors.teltje kan men , ze dan gemakkelijk 

verwijderen. Onaangetast blijven de kiezelzuurkris
tallen, .. die men dan met naald of tandenstoker ver
_ wijdert. Als men dit onder microscoop of. loupe zorg'
vuldig doet, ontstaat een · duidelijk leesbare teJi;:s~. 
zooals ppoto's bij het artikel van P .a c kar d ten ·dui
delijkste demonstreeren. Hierna kan men de sporen 
van . het zoutzuur gaan verwijderen hetgeen noodig 
is, ·omdat dit anders ~eleideiijk tot sterke corrosie 
.van het tablet aanleiding geeft. 

Hiertoe volgt men het zelfde proces, dat men direct 
kan toepassen op. gave en harde g~bakken tabletten 
·met een fraai oppervlak. Deze wordei;i dqor dom-

. pelen in verdund 50/o-ig zoutzuur ontdaan van de .in
crustaties. Heeft men dit reeds gedaan volgens boven
vermeldEi! bel:rnndeling, dan vervalt deze phase. Men 
dompelt nu het tablet eenige malen in verdunde 
ammoniak om het zuur te neutraliseeren, en daarna 
in .een. oplossing van ammonium-carbonaat, waardoor 
de , restanten gips loslaten. Vervolgens was~ht men 
het tablet herhaaldelijk in schoon water om de res
ten van boven genoemde oplossingen geheel te ver:
wijderen. Dan wordt ~et. tablet voorzichtig gedroogd, 
zooals dit reeds boven is beschreven vóór het bakken. 

Het is dan nog wenschefük niet alleen scheurtje~ 
en dergelijke te dichten, .doch de bestenèligheid van 
het oppervlak te verhoogen door een beschermende 
laag aan te brengen. P a .c kar d geeft hiervoor aan 
een 100/o-ige oplossing van polyvinyl acetaat in aceton. 
Men laat deze voorzichtig in de scheurtjes loopen en 
indrogen gedurende enkele dagen, waarna - men de 
scheurtjes bijvult. Tegen het einde van de behandeling 
werke men met. een sterkere 200/o-ige oplossing. Men 
::al dan bevinden: dat alle scheurtjes · dicht zijn en 
kleinere fragmenten stevig aan de massa zijn gehecht. 
Voor het 'lakken' kan men het ,geheele tablèt in een 
50 o;o:.ige oplossing dompelen en aan de lucht laten 
drogen. Men heeft dan t.enslotte een zeer stevig. 
leesbaar en bestendig tablet gekregen, dat ee.n ·voort
durend belangrijk bezit van de verzameling zal blijven. 

Gezien het feit, dat nog maar al te vaak in verza
melingen onvoorzichtig wordt omgesprongen met het 
_kostbare bezit .aan kleitabletten, zij een zorgvuldige 
toepassing va.n de. werkwijze volgeps . Pack a ,r d 11an 
alle verantwoordelijke . pe:i:sonen .. ten zeerste aanbe-
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volen. Indie:i sle_chts één universiteitslaboratorium in 
Nederla?-d zich ter beschikking zou stellen (de appa
ratuur is zoo g.ebruikelijk, dat er wel geèn enkel 
~ederla:r;d1sch chemisch laboratorium zal zijn, dat ze 
niet bez:1,_t.) om dez·e behandeling uit te voeren zou
den we met weinige kosten voortaan onze kostbare 

/ 

kleita~lette?- zelf voor een wissen ,ondergang in ons 
vochtige kh~aat kunnen redden en zouden wjj niet 
meer op bu1tenlandsche museumlaboratoria aange
wezen zijn. 

Amsterdam, 22 Juni 1944 R. J. ·FoRBES 

LIJST VAN AANWINSTEN DER BIBLIOTHEEK VA'.N 1 JANUARI i9H TOT 31 MEI 1944 
samengesteld door A. M. 'P. Mollema 

ALOEMEENE WERKEN 

Ch o is y, . A . Hi~toire de l'architecture. 2 dln. édit . . . 
. revue. Pans, 1943" 80. 512; 630 blz., 408; 437 afb . 

:ff ammerton, J. A., Wonders of the past, the mar
vellous works of Man in ancient times described 
by . the leading authorities of to-day. ill. with up
w:ards 1500 photographs, many maps and about 120 
p1ctures in full colours. 3 dln. London .,. j 40 1248 
blz. "~" · ' -· · · · 

Bi ri n ei Türk Tarih Kon g.r es i. Istanbul, 1932. 80. 
XV, 632 blz" krt" pl., afb. · · ' 

M a.n se l, . ~rif M ü f id. Die Kuppelgraeber von 
·. K1rkl~reh m .Thrakien. Ankara, 1943. 40_ 62 blz ..• 16 

pl. Turk Tanh Kurumu Yayinlarindan, VI seri, 2. 

ALOEMEENE . WERKEN OVER HET 
NABIJE OOSTEN 

Ariëns Kappers, C. U. An introduction to the 
a;ithropo.logy of the Near East in ancient and recent 

'. times, with çi. chapter on Near Easterri bloodgroups 
by Leland W. Parr. Amsterdam; 1934. 40, VI, 200 
blz., 95 afb. · 

K e Y ze r, J. de. Beschavingsgeschiedenis van het oude 
Oosten. 2e dr. Brussel, 1943. 80. VIII, 116 blz" 1 krt 
14 pl. Magistra vitae, I. " 

Kling b ~ i 1, W. K~pf-, Masken- und Maskier ungs
zauber m c:le;i anti.ken Hochkulturen, insbesondere 
de~ ~lten Onents. Berlin, 1935. 40, X, 154 blz" 41 pl. 

Aus funf . J ahr.tausenden morgenländischen K u 1 t u r . 
Festschnft Max van Oppenheim zum 70. Geburts
tage gewidmet . .. Berlin, 1933. 40_ 220 blz" 1 portret,,. 
10 pl., afb. AfO. Beiband I · · 

L i t t m an n, E. Der deutsch~ Beitrag zur Wissen
schaft vom Vorderen Orient. Stuttc5art 1942-? 80 44 
blz. "' ' · · 1 

SP e 1 eer s, L. Les arts de l'Asie antérieure ancienne. 
S Bruxelles, 1926. 4°. 234 blz. 1 krt., 40 pl. 

P ~ 1 e e r s, L. Le vêtement ,en Asie antérieure an
c1enne. ,Wetteren, 1923. 40_ 60 blz" 7 p[ Overdruk : 
Annales de la Société royale d'archéol. de Bruxelles 
XXXI. , ' 

Orientalische Studie n Theodor Nöldeke zum 70. 
Geburtstag gewidmet . .. 2 dln. Giessen 1906. 49. 
1:-IV, 1188 blz" 1 portret, 1 pl. , 12 afb. 

Onentalistische Stud i en Enno Littmann zu seinem 
60. Geburtstag ... überreicht. Leideri, 1935. 80. VI, 

S 156 ?lz., 1 portret .. 
t u d 1 en zur Gesch1chte und Kultur des Nahen und 
~ernen Ostens, Paul Kahle zum 60. Geburtstag 
uberreicht . .. Leiden, 1935. 40, VIII, 232 blz. , 1 portr. 

Ver hand l 'u n gen. des XIII internationalen Orien
talisten-Kongress. Hambtirg, 1902. Leiden, 19o4. 40. 
XIII, 480 blz . 

GRAMMATICA'S EN WOORDENBOEKEN 

J3 r o c k e 1 m an n , C. Lexicon Syrfacum. Edinburgh, 
etc" 1895. 4°. VIII, 510 blz. 

Le y y, K. Zur niasoretischen Grammatik. Texte und 
Untersuchu.ngen. Stuttgart 1936. 80 VI 76 blz 
BOS, 15. ' . ' . 

Ma~nasco, F ._ Outlines of Hebrew grammar,· with 
· pomts. Leyden, 1908. 80. VIII, 98 blz. 

P i e r r e t, P. Vocabulaire hiéroglyphique comprenant 
l~s mots de la lan~ue, les noms géographiques, di
vms, royaux et históriques, classés alphabétique
ment. Paris, 1875. 80. 812 blz. · _. . 

R i e h m, E. C. 'A. Handwörterbuch des Biblischen Al
. tertums für gebildete Bibelleser. 2 dln. 2e dr. Bie

. lefeld, etc" 1893. 8°. VIII, 1880 blz" krt" pl., afb. 
SP er be r, A . Texte und Untersuchungen zur vorma

soretischen Grammatik des Hebräischen. III: Sep
tuagintaprobleme. Stuttgart, 1929. 80. 106 blz. 
BWAN'F, 49. 

S,t·a al, L. D. Beknopte Hebreeuwsch-Nederlamlsche 
woordenlijst over de historische boeken der H .S. en 
h.e~ gebedenboek . .. ' Leiden, 1918. 80. XXV; 82 blz. 

W lJ n koop, J. D. Nieuw-Hebreeuwsche taal- en 
letterkunde. Leiden, 1901. 40_ 50 blz. 

OODSDIENST- EN KERKOESCHlEDENIS 

Be .er, G . .Steinverehrung bei den Israeliten. Ein Bei
tra~ zur semitischen und allgemei.nen Religiönsge

·. sch1chte. Berlin, ;1921. 40_ 28 blz. SSWG, N.F. 4. 
G r.o.r; dij s, L. H. L'iconographie byzantine du cru

c~fie ~o.rt sur la croix. Leyde, z.j. 80. 196 blz" 17 
pi. Bibhotheca Byzantina Bruxellensis. I. 

N i 1 s s o n, M. P~ Geschichte der Griechischen Reli
gion. Band I: bis zur Griechischen W eltherrschaft. 
München, 1941. 4°. XXIV, 824 blz" 52 pl. , 8 afb. 
Handbuch . der Altertumswissenschaft, 5. Abt" 2. 
Teil., 1. Band. · 

Rel 1a, n dus, H. De relÎgione Mohammèdica libri duo. 
. ~e dr. Trajecti ad Rhenum, 1717. 80. 374 blz., 6 pl. 
T 1 e ~.e, C. P. De vrucht der Assyriologie voor de ver-

geh3kende geschiedenis der godsdiensten. Amster
dam, 1877. 80" 44 blz. 

T ri g 1 and u s, J. Di:ssertatio de Josepho patriarcha 
in sa.cri' bovis hieroglyphico ab Aegyptiis adorato. 

' Lugdini Batavorum, 1700. 40_ 56 blz. 



62 BIBLIOTHECA ORIENTALIS N° 4, Juli 1944 

EOVPTE 

a. PHILOLOGIE 

Ab e 1, H. Zur Tonv.erschmelzm_1g im Altaegyptischen 

Leipzig, 1910. 4°. IV, 94 blz. 
Cap art, J. Humor en wijsheiO-·in he.Cöude Egypte. ' 

-4°. 4 blz. 
G r a d e n w i t z, 0; F. P r ei s i g k e; W. S p i e g e 1-

b erg. Ein Erbstreit aus dem ptolemäischen Aegyp
ten. Griechische und demotische Papyri der wisseri:- · 

schaftliche Gesellschaft zu Straszburg. Straszburg, 
1912. 40. 70 blz., 4 pl. SSWG, 13. . . 

L ·e e mans, C. Lettre. à M. F. Salvolini sur les monu-' 
ments égyptiens, portant des légendes royales dans 

les musées .d'antiquités de Leide, de Londres ... 
Leide, 1838. 8°. · X, 160 blz., 32 pl. 

Spe 1 eer s, L. Introduction au catalogue ·des In
. tailles et Empreintes des Musées / royaux du Cin

quantenaire à Bruxelles. Wetteren, 1927. 8°. 74 

blz:, 3 pl, '_ 
Spel eer s, ~. Recueil des iriscriptions égyptiennes 

des Musées royaux du Cinquantenaire à Bruxelles. 

Bruxelles, 1923. 4°. 214 blz. 
Spie ge 1 berg, W. Der Papyrus Libbey, ein ägyp

tischer Heiratsvertrag. Strassburg, 1907. 40, 18 blz" . 

, . 3 pl. SSWG, 1. . 

b. GODSDIENSTGESCHIEDENIS 

Hop f n er, ·T. Fontes historiae rdigionis Aegyptia-

cae. ,4 dln. ,Bonnae, 1922/24. 8°. 708 blz. 
Kees, H. Bemerkungen zum Tieropfor der Aegypter 

. und sein~r Symbolik. Göttingen, 1942. 40. blz. 7i-,

. 88. NAWG, 1942, 2. 
i:.: e e uw, G. van de r. De godsdienst vari het oude 

Aegypte. Den Haag, 1944. 8°. 148 blz., 71 afb. 

c. GESCHIEDENIS EN GEOGRAPHIE 

poert n er, B. Geschichte Aeg)rptens in Char,akter~ 
bildem. München, 1925. 8°. XV, 100 blz., 1 tabel, 

1 krt" 11 afb. ' . 

d. ARCHAEOLOGIE EN KUNST 

Asse l ·b erg h s, H. Beeldénde kunst in oud'-Egypte 
mede beschouwd in verband met middelen en tech• 

niek. 2e dr. · Den Haag, 1943. 8°. 112 blz., 40 pl. 
Bis sin g, F. W. v on. Das Re-Heiligtum des Königs 

Ne-'Woser-Re (Rathures). 2 dln. Berlin, 1905/23. 

fol. 90; 16 blz" 6; 31 pl., 62 afb. 
Cap art, J. Schoonheidsschatten uit Oud-Egypte. 

Diest, 1942. 4°. 16 blz., 32 afb. 
Evers, H. G. Staat aus dem Stein; Denkmäler, Ge

. schichte urid Bedeutung der ägyptischen Plastik 

während des Mittleren Reichs. 2 dln. München, 
19~9. 40. 118; 132 blz., 148; 16 pl., 29; .... afb. 

Ka u f man n, C. M. Die heilige Stadt der .Wüste. 
. Unsere Entdeckungen ... in der altchristlichen Me

nasstadt .... . 4e .dr. Kempten, 1924. 40, X. 224 blz., 

1 pl., 189 afb. , 
Ma c e, A. C. The early dynastie cemeteries of Naga

ed-dêr. Part II. Leipzig, 1909. 40, XI, 88 blz" 60 

pl., 123 afb. Univ. of California pu.bl. Egypt. 

arch., III. 

Vvijngaarden, W. D. van. Meesterwerken der 
Egyptische Kunst te Leiden. Leiden, 1938. 40. 112 

blz" 72 pl. 

OUDE- EN NIEUWE· TESTAMENT 

A l t, A. Der. Gott der V ä t er, ein Beitrag zur Vor
geschichte der israelitischen Religion. St;uttgart 
1929. 8°. 88 blz. BW ANT, 48. ' 

Ba u m g ä r te 1, F. Der Hiobdialog, Aufriss und D eu
tung. Stuttga_rt, 1933. 8°. VIII, 202 blz. BWANT, 
4. Folge, 9. ., ' · 

Beg r ic h, J. Studien zu Deuterojç~aja. Stuttgart, 
1938. 8°. 188 blz. BWANT, 4. Folg'e, 25. 

Ben zing er, I. •Jahvist und Elohist in den Königs
büchern. Stuttgart, 1921. 8°. 80 blz. BWANT, 
N.F. 2. 

Co P p en s, J. De geschiedkundige ontwikkelingsgang 

van de Oudtestamentische exegese vanaf de Re
naissance tot en met de Aufklärung. Antwerpen, 

1943. 4°. 48 blz. Dverdiuk: Meel. Kon. Vfaamschè 
Acad. v. ·Wetensch ..... v. België. Klasse d. Let
teren, V, 4. 

Coppens, J. Miscellanées bibliques VII-X, Leuven, 

1943. 4°. blz. 54-71. Bull. d'histoire et d'exégèse 
de l' Ancien Testament, 16. 

El horst, H. J. De profetie van Amos. Leiden, 1900. 
so. VI, 172 blz. 

E 11 i ge r, K. Deuterojesaja in seinem V erhältnis zu 
Tritojesaja. Stuttgart, 1933. 8°. XI, 308 blz. BWAN.T_, 
4, Folge, ll. . 

E Il i g er, K. Die Einheit des T ritojesaja (J esaia 

56-66). Stuttgart, 1928. 8°. 128 blz. BW ANT, 45. 
E u l e r, K. F. Die Ver kündigung vom leiden den Got

tesknecht aus Jes. 53 in der griechischen Bibel. 
Stuttgart, 1934. 8°. VII, 148 blz. BWANT, 4. 

, Folge, 14. 
Gres sm an n, H. Die Lade Jahves und das Aller

heiligste des Salomonischen Tempels. · Stuttgart, 

1920. 8&. 80 blz., 10 afb. BW ANT, N.F" 1. 
Groen man, A. W. Het vasten bij Israël, een verge
. lijkend onderzoek. Leiden, 1906. 80. XX, 332 blz. 

G r o o t, Joh. d e. Die Altä r e des Salomonischen 
Tempelhofos. Stuttgart, 1924. so. 96 blz., 9 afb. 
'BW ANT, N.F. 6. . 

JI ä n e 1, J. Das Erkennen Gottes bei den Schrift
propheten. Stuttgart, 1923. 8°. 274 blz. BWANT, 

N.F. 4. 
Herrmann, ].; F. Baumgärtel. Beiträge zurEnt

stehungsgeschichte der Septuaginta. Stuttgart, 1923. 

8°. 102 blz. BW ANT, N.F. 5. 
Ja h n, G. Das Buch Ester. Nach der Septuaginta her

gestellt, übersetzt und kritisch erklärt. Leiden, 1901. 

so. XV, 68 blz. 
Ja h n, G. Die Bücher Esra (A und B) und Nehemja, 

. text-kritisch imd .historisch-kritisch untersucht ruit 
Erklärung der einschlägigen Prophetenstellen . .. · 

Leiden, 1909. 8°. XCI, 290 blz. 
Kit t e 1, R. Die hellenistische Mysterienreligion und 

das Alte Testament. Stuttgart, 1924. so. 104 bÎZ· 

BW ANT, N.F . . 7. . 
K u h n, G. Bei trage zur Erklärung des Salomoni-

BOEKBESPREKINGEN - LIJST VAN AANWINsTEN 63 

schen Spruchbuèhes. Stuttgart, 1931. 80. 118 blz. 
BWANT, 57. 

K u h n, K. G. Die älteste Textgestalt der Psalmen 
Salomos. Stuttgart, _,1937. 80. VIII, 82, XV blz. 
BWANT, 4. Folge, 21. . , 

r." .ö hr, M. Psalmenstudien. Stuttgart 1922 80 58 bl7 
BW ANT, N.F. 3. ' . . - · 

No t h, M. Die israëlitischen Personennamen im 
Rahmen der gemeinsemitischen N amengebung 
Stuttgart1 1928.· 8°. XIX, 260 blz. BWANT, 46. . 

Not h, ~· Ue~erlieferungsgeschichtliche Studien. I. 

JHahlle,2 1~43. 4 . 232 blz. SKGG, gTisteswiss. Kl., 18. 
a r, . . 

Que 11, Si· Das . kultische problem der Ps~lmen, Ver

such em~r Deutung des religiösen Erlebens in der 
Psalmend1chtung Israëls. Leipzig 19?6 80 1 o""4 bl
BW AT, ll. ' "' . . ~ ""'· 

Rad, G. v on. Das formgeschichtliche Problem des 
· Hexateuchs. Stuttgart, 1938. 80. 76 blz. BWANT 
. 4. F olge, .26. ' 

R, ad, G. v on. Das"'ieschichtsbild des chronistischen 
Werkes. Stuttgart, 1930. 80. 142 blz. BW ANT, 54. 

Rad, G. v on. Das Gottesvolk im Deuteronomium 
Stuttgart, 1929. 8°. 104 blz. BWl\.NT; 47. . 

R ad, G. v on. Die Priesterschrift im Hexateuch 
?tuttgart, 1934. 8°. IV, 246 blz. BWANT, 4, Folge, 13: 

R 1 c h ter, G. Textstudien zum Buche Hiob. Stutt
gart, 1927. 8°. 96 blz. BWANT, 43. 

R ? s t, L. Di~ Vorstufen von Kirche und Synagoge 
1.m Alten Testament. Stuttgart, 1938. 80. 160 blz. 
BWANT, 4. Folge, 24. 

R ud o 1 P h, W. Jesaja 24-27. Stuttgart, 1933. 80. 68 
. blz. BW ANT, 4. Folge, 10. . 

Sander, R. Furcht und Liebe im Palästinischen Ju
dentum. Stuttgart, 1935. 80. XVI, 154 blz. BW ANT, 
4. F olge, 16. 

~ ~ -~1 u m P p', M. Das Buch Ezechiel. Freiburg, 1942. 
,:, J o_ b erg, E. Gott und die Sünder im Palästinischen 

Judentu:n, nach der Tannaiten und der apokry
pseudep1graphis_chen Literatur. Stuttgart, 80, VII, 

236 blz. Hel'ders Bibelkommentar X/l 1939 80 · 
" XXIII, 286 blz. BW ANT, 4. Folge,' 27. . . . 

S Pr ank, S.; K. Wies e. Studien zu Ezechiel und 

clem Buch der Richter. Stuttgart 19?6 80 VI 61 
blz. BW ANT, 40. . ' " . . ' 

Vis c hei, W, Das Christuszeugnis des Alten Testa

~"?ents. Zürich, 1942. "'8°. 570 blz" 1 krt., 2 pl., 3 afb. 
V o 1 ter, D. Der Ursprung von Passah und Maizoth 

neu untersucht. Leiden, 1913. 40, 32 blz. 
W ü r t h ~ei n, E. Der 'amm ha'arez im Alten Tes

tament. Stuttgart, 1936. 80. X, 72 blz. BWANT 4 
Folge, 17. ·· ' · 

W '! t z, F. _Die Transkriptionen von der Septuaginta 

bis zu Hieronymus. 2 dln. "Stuttgart, 1925/1933. 80. 
VI, 572 blz. BW ANT, N.F. 9. 

PALESTINA - OESCHIEDENIS VAN ISRAËL 

B o er, P. À.: .H. de. Het koningschap in Oud-Israël. 
C Amster?a_m, 1938. 40. 2~ blz. · 

a spa_r~, W. Tronbeste1gungen und. Tronfolge der 
, Is~a~ht1schen Könige. Leiden" .1917. 40, blz. 139-

- 254. Alt<?rient. Texte u. Untersuchung-en, I, 3. · 

Ja h n, G . . · U~ber den ~ottesbegriff der alten He
braeer und 1hre Geschichtsschreibung allgem · 

" dl" h d · e1n ver-
stan . 1c argestell.t. Leiden, 1915. 40.. XIII, 672 blz. 

Jun~ e, E. Der W1edera:ifbau des Heerwesens des 
Reiches Juda unter Jos1a. Stuttgart 1937 so 104 
blz. B\V ANT, 4. F olge, 23. . ' . . 

_Ju Y n b o.~ 1, T h. W. Opmerkingen over het familie
recht biJ de oude Hebrëen. Leiden, 1917. 80. 24 blz. 

Kost_~ r s,. W.. H. Het godsdienstig karakter van 
Israels h1stonografie. Leiden, 1892. 40. · 30 blz · 

Ó o T t, H. Israël, het volk van den godsdienst L.e1'.den 
1875. 8°. 44 blz. · · ' 

0 ort, H. Oud-Israëls rechtswezen..:_ Leiden, 1892. 40. 
36 blz. · . 

R ,~ 1 a n du s, H. Palaestina ex monumentis veteribus 
illustrata. 2 dln. Trajecti Batavorum, 1714: 80. 1160 
blz., krt" _pl., afb. · 

R o;; t, L. Israël bei den Propheten. Stuttgart 1937 
80: 142 blz. BWANT, 4. Folge, 19. ' . 

Rost .. L. Die Ueberlieferung. von der Thronfolge 
Dav1ds. Stuttgart, 1926. 80. 146 blz. BWANT 4? ' 

V ~de,' C. W. M. va ~ 'e. Le pays -d'Israël, ~oll~c-' 
t101~ de , cent vues prises d'après nature dans . la 

~yne en la Palestine ... en 1851 et 1852. Paris, 1857. 
lol. 88 blz., 100 pl. 

SYRIË 

Ko 1 b ·e .. W. "Beiträge zur syrischen und jüdischen 

~esch~chte. Kritische Untersuchungen zur Seleu
k~?enhste und zu den beiden ersten Makkabäer
buchern. BW AT, N.F. 10. . 

La n.d au, W .. Beittäge zur Aitertumskunde des 
Onents II. Die phönicischen Inschriften Leip7Ïó' 
1899. 8°. 94 blZ:; • - 0

' 

Pi.ets c h m a ~ n, R. Geschichte :der Phönitier. Ber
lm'. 1889 .. 8 .. 316 blz., krt., afb Allgemeine Ge
sch1~hte tn Emzeldarstellungen, 1: ']fauptabth., 4. 
Theil, II Hälfte. 

R o 11 e r, E. Mémoire. sur l'inscription funéraire du 

. sarcophage d'EschmouniZer, roi de Sidon ... Paris 
1875. 8°. 64 blz., 1 pl. ' 

'vV ie ga n d, T. Palmyra, Ergebnisse der Expeditionen 

von 1902 und 1917. 2 dln. Berlin, 1932. 40. 180; 
VI, blz. 1 krt., 100 . pl., 183 ~fb. 

KLEIN-AZIË 

D eb run n er, A. Die Sprache dar Hethiter. Bern, 
1921. 8°. 28 blz. 

Kleinasiatische Fors c hun gen, herausg. v. F. Som

"' n:er u .. H. Ehelolf. Weimar. 80. Band I, 1-3. 

f r l e ~ r 1 c h, J. Hethitische Studien. Berlin, 1924. 
8(,. :JO blz. Overdruk: ZfA. N.F. 1, 2. 

S ~Y hl::- A. I-L The . linguistic position of Hittite. 

BABYLONIË EN 'ASSYRIË 

a. PHILOLOGIE EN GODSDIENST 

,A n d ra e .. W.· Die arch.aischen Ischtar-Terilpel in As
sur. Le1pz1g, 1922. fol. 126 blz" 68 pl., 93 afb. 
WVDOG, 39. 

J 



\ 

64 BIBLIOTHECA ORIENTALIS NO 4, Juli ·1944 

B e z o 1 d, C. Die Àchämenideninschrif ten, transcrip
tion des babylonischen Textes nebst Uebersetzung 
Leipzig, 1882. 40. XIV, 96 blz. AB, II. 

Clay, A. T. Business .documents of Murashu sons 
· of Nippur, dated in the reign of Darius II. 4°. 8 

blz. Overdruk: Int. Archiv. f. Ethnographie, XXII, 
1914. 

De 1 it z s c h, F. Die Entstehung des älte,sten Schrift
systems oder der Ursprung der Keilsèhriftzeichen. 
Ein Nachwort. Leipzig, 1898. 4°. 50 blz. · 

De 1 i t z s c h, F. Ueber den Ursprung der babyl-Oni
schen Keilschriftzeichen. 8°. blz. 167-198. ·Over
druk: Ber. Königl. Sächs. Gesellsch. d. Wissenscb. 

Den n e f e ld, L. Babylonisch-Assyrische Geburts
Omina ·zugleich ein Beitrag zur Geschichte der 
Medizin. Leipzig, 1914. 4.0. VI, 232 blz. AB, XX1I. 

E h e 1 o lf, H. Texte verschiedenen Inhalts ( vorwie
gend ~us dem Grabungen 1931 und 1932). Berlin, 
1944. 4°. V, 40 blz. in map. Keilschrifturkunden 
aus Boghazköi, XXXIV. 

E vet t s, B. T. A. Inscriptions of the reigns of Evil
. M-erodach (B.C. 562-559), Neriglissar (B.Ç. 559-

555) and Laborosoarchod . (B.C. 555), Leipzig, 1892. 
80. VI, 30, 94 blz. Strassmaier, BabyT. Texte, VfB. 

Frank, C. Straszburger Keilschrifttexte in sumeri
scher und babylonischer Sprache. Berlin, 1928. 4°. 
36 blz., XX blz. spijkersçhrift, 1 pl. SSWG, N.F. 9. 

Ge 1 deren, 'C. van. Ausgewählte Babylonisch-Assy
rische Brief e transscribie:i;:t und übersetzt. Leipzig,· 
1902. 40. 48 blz. 

G rai g, J. A. Assyrian and Babylonian religious texts. 
2 dln. Leipzig, 1895/97. 4°. VIII, 83; XI, 22 blz. 
AB, XIII, 1/2. 

Jeremias, A. Die Höllenfahrt der !star, eine alt
babylonische Beschwörungslegende. München, 1886. 
80. 48 blz. 

John s: C. H. W.· An Assyrian Doomsday Book or 
Liber Censualis of the district round Harran. Leip-
zig, 1,901. 4°. VI, 82, XVII blz. Al3, XVII. 

K nu d i: zon, J. A. Assyrische Gebete an den Son
nengott für Staat und königliches Haus aus der 
Zeit Asarhaddons und Asurbanipals. 2 dln. Leip
zig, 1893. fol. 62; VII, 340 blz. 

Kohler, J.; F. E. Peiser. Aus dem Babylonischen 
Rechtsleben. 4 dln. Leipzig, 1890/98. so. 40; 80; 64; 
~blz. . 

K r .au s, F. R. Texte zur babylonischen Physiogno
matik. Berlin, 1939. 4°. 40 blz" 65 blz. spijkerschrift. 
AfO, Beiheft 3. 

Le h man n, C. F. De inscritionibus cuneatis quae 
pertinent ad Samas-sum-ukfo, tegis Babyl0niae, reg
ni initia: Monachi, 1886. 8°. 56 blz. 

Meier, G. Die assyrische Beschwörungssammlung 
Maqlû. Berlin, 1937. 4°. 68 blz. AfO, Beiheft 2. 

Mei s s n er, B. Assyrologische Forschungen. I. Lei
den, 1916. 4°. 76 blz. Altor. Texte u. Untersuchun
gen, i, 1. ' 

Nies, J. B. Ur dynasty .tablets .chiefly from Tello 
and Drehem, ... Leipzig, 1919. 40. 232 blz" 64 

'· pl., 27 afb. AB, XXV. 
:reis er, F. E. Jurisprudentiae Babylonicae quàe su~ 
· persunt. Cöthen, 1890. so. 42 blz. · ' 

Pr ic e, I. M. The great cy linder insèriptions A & B 
of Gudea) copied from the original çylinders of the 

Telloh Collection . .. 2 dln. Leipzig, 1899/1927. 40 
. V, II; XV, 170 blz. AB, XV/XXVI. . 
Prince, J. D. Materials for a Sumerian Lexicon 

with a gramm_atical introduction. Leipzig, 1908. 40, 
XXXV, 414 blz. AB, XIX. _ 

S è: hot t, A. Vorarbeiten ·zur G:eschichte . 'der Keil
schriftliteratur. I. Die assyrischen Königsinschriften 
van var · 722. a) Der Schreibgebrauch. Stuttgart, 
1936. 8°. XVII, 158 blz. OS, 13. 

Stras sm ai er, J. N. Inschriften von Cambyses, 
König von Babylon (529-521 v. Chr.) von den 
Thontafeln des Brit. Museums cppirt und autogra
phirt. 2 dln. Leipzig, 1890. so. 160; VIII, 28 blz. en 
blz. 161-256. Strassmaier, Babyl. Texte, VIII, IX. 

Stras sm ai er, J. N. Inschriften von Cyprus, König 
van , Babylon (538-529 v. Chr.) von den Thon
tafeln des Brit. Museums copirt und · autographirt. 
Leipzig, 1890. 8°. V, 26, 224 blz. Strassmaier, Bábyl. 
Texte, VII. . · 

S t r a s s ma i e r, J. -N. Inschriften von Darius, König 
von Babylon (521-485 v. Chr.) van den Thon
tafeln des Brit. Museums copi1rt urtd autographirt. 
3 dln. Leipzig, 1892. 8°. 416 blz. Strassmaier, Babyl. 
Texte, X-XII. 

Stras sm ai er, J. N. Inschriften van Nabonidus, 
1König von Babylon (555-538 v. Chr.) von den 
Thontafeln des Brit. Museums copirt und auto
graphirt. 4 dln. Leipzig, 1887 /89. 8°. 640 blz. Strass
maiei, Babyl. Texte, I-JV; ~ 

S t r a ·s sm ai er, J. N. Inschriften von Nabuchodono
sor, König von Babylon (604-561 v. Chr.) van den 
Thontafeln des Brit. Museums copirt und auto
graphirt, 4 dln. Leipzig, 1887 /89. 8°. 640 blz. Strass
maier, Babyl. Texte, V, VI. 

Win c k 1 è r, H. De insctiptione Sargonis regis As
syriae quae vocatm; annalum. Berolini, 1886. 8°. 
66 blz. . 

Z immer n, H . Babylonische Busspsalinen umschrie
ben, übersetzt und erklärt. Leipzig, 1885. 4°. X, 120 
blz. AB, VI. 

b. ARCHAEOLOGIE EN KUNST 

And ra e, W. Sendschirli. Berlin, 1943. 8°. blz. 25-
. 40, 13 afb. Mitt. , d. Deutschen . Orient Gesell-

schaft, 80. 
H ü sin g: G. Die einheimischen Quellen zur Ge

schichte Elams.'· I. Teil. Leipzig, 1916. 4°. V, 96 blz. 
AB, XXIV, I. . _ 

Schmidt k e, F: Asarhaddons Statthalterschaft in 
Babylonien und seine Thronbeste~gung in Assyrien 
681 v. Chr. Leiden, 1916. 4°. blz. 73-138. Altorient. 
Texte. Untersuchungen. I, 2. 

S p e 1 e ers, L. Sumerische kunst uit den vreemde. 
4°. ;blz. 17-30; 20 afb. Overdruk: Gentsche bijdra
gen tot ·de Kunstgeschiedenis. IX, 1943. 

S·t re c k, M.-Die al te Landschaft Baby lonien nach den 
Arabischen Geographen. 2 dln. Leiden, 1900-'0l. 
80. XVI, 172; XV, blz. 173-334. . 

Weid n er, E. F. Die Reliefs der assyrischen Könige. 
Berlin, 1939. 40, 180 blz" 120 afb. AfO, Beiheft 4. 

K 1673 

BIBLIOTHECA ORIENT ALIS 
UITGEGEVEN .\JIANWEGE HET 

NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR HET NABIJE OOSTEN 

Redactie en administratie: 
Noordeindsplein 4a, Leiden (N~derland) 

N°5 
September 1944 

De, bibliotheek is geopend op werkdagen 
van 9.30-12.30, 13.30-17 en 19- 22 uur 

BOEKBESPREKINGEN 

EGYPTOLOGIE 

G. VAN DER LEEUW, De Godsdiènst van het oude 
Aegypte. Den Haag, N.V. Servire, 1944 (8vo, 
148 blz" 71 afb.). 

Van ~ de hand van Professor van d .e r Leeuw is 
in de Encyclopaedie in Monografieën een deeltje ver
schenen ovet den Egyptischen godsdienst. Het spreekt 
vanzelf, dat wie iets over een zo uitgebreid en zo 
ihgewikkeld onderwerp ma.et vertdlen in bet korte· 
bestek van ·een deeltje - zij · het dan ook een dub
bel - zeer klein"~llctavo, zoals dat in deze rzeks 
gebruikelijk is, zich tot het uiterste moet bzpérken. 
De auteur heeft dit dan ook met volle bewustzijn 
gedaan en het heeft hem bewaard voor · het gevaar 
een ·dorre .catalogus van · namen en · verschijnselen te 
geven; hij tekent de hoofdtrekken van den Egyp
tischen ,godsdienst van ·uit een bepaald gezichts
punt (p. 12). Natuurlijk moet dit dan een gezicht~
punt zijn .. dat het hart van het onderwerp raakt, 
en -wie enigszins met den Egyptischen godsdienst 
op de poogte is zal het niet: verwonderen, dat zijn 
ketis daarbij gevallen is op "de zorg om den dood . 
en het leven na de'n dood". Door het grote en on
overz~chtelijk gebouwde huis met de talloze kamers 
van den Egyptischen godsdienst laat de schrijver dus 
a.h.w. ·een bundel licht vallen en · hij laat slèchts 
zichtbaar worden wat daardoo:i: wordt geraakt. De 
grootste plaats nemen dus in zijh schildering de on
derwerpen in, die met dit leven ria den dood direct 
in verband staan. "Het leven na den do0d" zelf 
beslaat pp . . 79-110; de voorstellingen omtrent den 
mens, zijn zielen, enz. pp. 15-36. Van . de god~n . 
worden slechts die besproken, die door het geloof 
met het l~ven . na den dood worden v;erbonden,,\ 
voornamelijk dus Re en Osiris. "Geloof en Twijfel" 
heeft uitslui.tend betrekking op scepsis ·en vertrolJ-' 
wen in zake het leven hiernamaals. Enigszins uit den 
toon vallen derhalve de laatste twee hoofdstukken: 
de Ontwikkeling van de Godsvoorstelling (Syncre- _ 
tisme, pantheïsme, enz.) en het meer dan de rest 
van het boekje hii;torische: Verval en Verloop. Deze 
bestrijken een ruimer gebied, worden . niet of nau
welijks geraakt door den stralenbundel van het een-

. trale gezichtspunt. Zij schaden m.i. de strakheid! van 
de compositie. Bovendien worden . nu de allzrbe
langrijkste zaken . wel zeer summier af gedaan. Een 
half bladzijtje voor den Sjabakasteen met zijn leer 
van het goddelijk woord,1 anderhalf voor het pan
theïsme, dat is toch wel al te w~inig. 

Beperking heeft de schrijver zich ook nog in 
ander opzicht moeten opleggen. · De studie van den 
Egyptischen godsdienst is nog nauw.~lijks toe aan 
het teboekstellen van resultaten. Zij · worstelt met 

allerlei onopgeloste problemen; zij werkt met fel
omstreden hypothesen. Doch de beschikbare ruimte 
liet natuurlijk niet · toe de door den auteur gekozen 
oplossiJlgen e~ cons.tructi~s van ar~um~ntatie ·te voor- · 
zien. / Gelukkig heeft h1J wel b1J citaten naar de 
bronnen verwezen - wat men bv. in de door hem 
geleide . uitgave van de Godsdien.sten der Wereld 
node mist. Bij deze gelegenheid wil ik - met het 
oog· op ·een eventuelen herdruk - even wijzen op 
een paar gevallen, waarin deze v·erwijzing door het 
wegvallen van een cijfer onvolledig is: p. 43 n. · 1 
Doodenboek?; p. 116 n. 1: Ancient records of Egypt? 
Gaarne zou men bij allerlei uitspraken in dit boekj-e, 
die twijfel wekken of tot tegenspraak prikkelen, van 
deh auteur een · uitvoeriger bewijsvoering vernemen. 

, Het bestek liet hiervoor geen ruimte, dat is duidelijk. 
En wanneer ik in het volgende enkele bedenkingen 
opper omtrent -betwistba.re punten, zal de sèhrijver 
wel menigmaal met den profeet verzuchten: Ik weet 
het ook wel, zwijg gij stil. 

Na een· inleidend hoofdstuk: Het geloof in een 
leven na dit leven (pp. 14_::-15), waarin dus het 
thema wordt aangegeven, komt: · Anthropologische 
voorstelling.en (pp. 15-36). De term kan aanleiding 
geven tot misverstand. Volgens de definitie van p. 
15 bedoelt \v. d. Leeuw daarmee: "die voorstellingen, 
welke wel met Machten . te m~ken hebben, doch die 
het ontbreekt aan· hetgeen wij persoonlijkheid plegen 
te noemen en die wij dus niet als "goden" aan
duiden"; dus dynamistische,orendistische voorstellin
gen of hoe rrien ze verder wil noemen. In werke
lijkheid behandelt dit hoofdstuk echter de anthro
pologie in den zin van de Egyptische voorstellingen 
omtrent den mens en . wel zowel onpersoonlijke als 
meer persoonlijke, animistische. Onderv-erdeeld is dit 
deel in: de mens als geheel (pp. 15-26), differentiatie 
(pp. 26-34) d.w.z. de voorstellingen omtrent ver
schillende zielen en krachten in den mens (ba, ka, 

· ach, 'djet, enz.) en: de , voorstelling van 11et leven 
(pp. 34-36). Op duidelijke, boeiende wijze worden 
deze voorstellingen, die voor den modernen mens 
w moeÜijk te pakken zijn, geschilderd. Enkele kant
tekeningen, die ik onder het lezen máakte, mogen 
hier volgen. ·De ligging van het lijk in den oudsten 
tijd en de betekenis ervan is met zo eenvoudig als 
hier (p. 18) wordt voorgesteld. De oudste opgra
vingsterreinen gevèn een veel verwarder beeld. Ver
band met het zon.neleven blijkt m.i. pas duidelijk, 
wanneer later (Oude Rijk) het- gelaat van het lijk 
naar het Oosten wordt gericht. Over de begraaf
wijze in Hacker-houding zijn allerlei opvattingen 
mogelijk (pp. 20 vv.), mijnentwege ook die, dat het 
een nabootsing is van de positie van een embryo. 
in het moederlichaam,_ doch de raadselachtige tkmv, 
waarvan wij in het geheel niets weten, of het Sed-
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feest, waarvan eigenlijk hetzelfde geldt (zie bene
den), mag !Jleri niet als steun daarvoor aanvoeren; 
zulk een argumentatie lijkt een obscurum per óbscu
rius. Dat in het Nieuwe Rijk de · scarabee het hart 
in de mummie vervangt (p. 25), is on'.juist. Misschien 
is dat in den oudsten tijd de öorspronkelijke bedoe
ling . ervan geweest, ma<;tr in historischen tijd ,en 
zeker in het Nieuwe Rijk liet men het hart - in 
tegenstelling tot de andere ingewanden - in de 

· mum.mie. Dat de grafbeelden . ka worden genÖemd 
· (p. 31) is boud gesproken. Voor zover mij bekend 
wordt dit nergens met zoveel. woorden g.ezegd. Over 
het verband van beeld en ka weten wij weinig; het 
is eigenlijk "niet meer ·dan een hypothese. De dui
delijkste ving-erwijzing in die richting is nog het 
opschrift: ka-huis, boven. een serdab (kamer met 
beelden) in een · mastaba te Giz-e. Ook uit eigen 
kracht, zonder tu.ssenkomst van den ka, zou immers 
het beeld mans . genoeg zijn den dpde te "verbeel
den", ·zoals schrijver z·elf trouwens helder uiteen
zet - . de enigmatisch gestelde citaten van Evers 
verduisteren voor den normalen lezer v. d. Leeuw's 
betoog i.p.v. het te verhe1der,en; ik zou ze hier . 
gaarne missen. De naam ach hangt niet samen met 
licht (p. 33); dit berust op een verwarring met l 3 b· 
Op afb. 2 wordt naast den ba geen ach afgebeeld, 
maar twee reigerachtige vogels, die blijkens de titels 
der bijbehorende spreuken van het Dodenboek, een 
bnw (Phoenix) en . een ,vogel sntj moeten voorstellen. 

Nemen wij nu den draad van het boekje weer op 
met het hoofdstuk: Theologische voorstellingen. Hfar
in worden dus· behandeld die goden, die in hzt leven 
n~ den dood een rol spelen. ·Allereerst komt dan: 
de zonnegod (pp. 36-43) en: . zon en hemel (pp. 
43-52). Met den zonnegod, die elken morgen zijn 
leven hernieuwt, · zich herschept, wil immers de dode 
met het oog op eigen dood en herleven nauw ver
bonden'. zijn. Enigszins inconsequent ruimt in aan
sluiting bij de andere zonnegoden de schrijver ook 
aan Aton -een plaats in (pp. 52-56); immers, zoals · 
hijzelf zegt, in deze religie is geen aandacht voor 
den dood of het leven na dit leven (p. 56); Doch 
v .. d. Leeuw zal de merkwaardige ·figuur van Ech
naton niet hebben willen missen en wie kan hem 
dit kwalijk nemen. Van centrale betekenis is daarna 
weer· Osiris (pp. 56-71), de gecompliceerde figuur: 
mens-god, (heros) en god van overstroming ·en veg-e-... 
tatie, men kon er de maan nog aan toevoeg«'~n: 
alh~s wat sterft en herleeft. Daarna tekent de auteur, 
hoe deze twee stromen samenvloeien, èlkaar weder- 1 

zijds beïnvloeden: de solarisatie van de Osirisrelig1e 
(men kan het ook omkeren: de Osirianisatie va1i de 
Zonnereligie) pp. 71..-73: Ten slotte volgen dan nog 
enige andere goden: Atöem, Sjoe, Noet, Amibis, 
e;a. Ook bij ·dit deel enkele opmérkingeh, die o·nder 
de lectuur · bij mij opkwamen. Op p. 37 heet het: Men 
stelt zich de wereld, d.i. Aegypte, voor als het land z-elf; 
;,d.i. Aegypte'' is overbodig en maakt van deze ·uit
spraak een tautologie. Horus wordt p. 43 een sper
wer \geno_emd, zo ook pp. ' 53, 60, doch p. 112 valk 
of sperwer, dadelijk daarna echter weer bij voor
~eur: sperwer. Juister is ·toch volgens de algemene 

' 
OJ?_vatting (er zijn hele artikelen aan de kwestie ge. 
w~~d~: valk (falco pereginus). P. 44, lees w< i.p.v. w 3. 

BIJ z1Jn bespreking van de propaganda van den zonne
dienst onder cfe vijfde . dynastie vermeldt schrijver, 
dat d7ze koningen "sterk onder den invloed" van 
de priesterschap van 1 Heliopolis stonden. Hij had 
het nog iets sterker kunnen zeggen. Volgens de ver
halen van den pap. Westcar was immers de eerste 
koning van deze dynastie eerst hogepriester van 
~eli<;>po~is. Bij de opsomming van de Enneade (p. 51) 
1s Is1s uitgevallen, zodat er nu maar acht leden zijn. 
Of . ;de oudste teksten Osiris als gevaarlijk, vijandig 
schilderen (p. 57), zou ik wil1en betwijfelen. Is dit 
niet een hak, hem gezet door de agressieve Zonné
religie, .die den koning van den hogen hemel, waar 
hij bij Re vertoeft, laag doet' neerzien op den heerser 
van het oude, chthonische dodenrijk? P. 59: Chemnis, 
lees: Chemmis. Zou de schrijver in een nieuwen .druk 
de spelling: Tot niet willen vervangen door: Thoth; 
niet alleen is dit theoretisch in alle opzichten juister, 
doch ook practisch is voor een Nederlands publiek 
Tot een zeer ongelukkige vorm, .vooral àan het begin 
van ee.n r·egel. Ik zelf ben .er enige keren over gestrui
keld. Daai: · bij het kameraden- en • strijders-pa'ar~ 
HDrus-Set, de tegenstelling; goed-boos, zoals ook 
v. d. Leeuw betoogt, althans oorspronkelijk ont
breekt (p. 61), zou het misschien aanbeveling ver
dienen niet van dualisme, doch van dualiteit te spre
ken. Is de. Osirisreligie verlossingsreligie? anderen 
hebben het ontkend - en schreef zij haar adepten 
bepaalcl,e regels voor (f>. 67)? Welke dan en waar 
vindt men ze? In het algemeen kan . ik mij met v. d. 
Leeuw's v,oorstelling van een Osirisgemeente (p. 70) 
of -secte (p. 67) niet erg verenigen. Uit wie zou die 
bestaan moeten hebben? Eig-enlijk in den oudsten 
tijd uit den koning alleen-: immers oorspronkelijk is 
er alleen lotsg.emeenschap tussen Osiris en den· ko
ning; kon allèen hij dus tot die gemeente hebben 
behoord. . · · 

Als derde hoofdstuk volgt nu: De funeraire riten, 
de begrafenis, de texten (lees: . teksten) en de litur
gie, pp. 79-93, 'waarbij de Voorstellingen van het Hier
namaals (pp. 93-102) en Voor~aarden voor het 
leven hiernamaals ' (pp. 102-110) aansluiten. Het 
vele interessants, dat de schrijver· ·hier over dit uiterst 
belangrijke terrein mededeelt té "ve~slaan" zou bijna 
evenveel ruimte ·eisen als het boekje zelf er aan 
best.eedt: de stof is daar reeds zovee\ mogelijk ge
comprimeerd. Men Leze zelf. Hier slechts een paar 
noten, waaruit mijn eigen belangstellende· lectuur 
blijken moge. Over de rituele 1 dansen sprekend (p. 
81) noemt schrijver dit, een çl.wergen-,dans. De mw:w 
Zijn echter geen dwergen, zoäls bv. blijkt uit afb. 46. 
De opvatting van deze mysterieuze gestalten ·· als 
dwergen berust op een verwarring met nmw, dwerg. 
Ook de dwerg (dng) van Pyr. 1189 en die van Choe'f
her blijven·· hier dus beter achterwege. De oesjebti 
(p. 104) heeft niets te maken met "antwoorden" 
( w s b ); de. vorm oesjebti is laat, de oude, correcte 
vorm luidt: swbtj. Dat er aanwijzingen zijn, dat men 
den ritus van den Osiris végétant in het Nieuwe Rijk 
onder Hatsjepsoet toepaste (p. 92) is wat zwàk uit-

. . 

BOEKBESPREKINGEN - EGYPTOLOGIE 67 

gedrukt; men heeft immers zulke Ositisbedden zelf 
in graven van dien tijd gevonden. 

Volgt het vierde hoofdstuk: Eeuwig leven op aarde. 
}-let koningschap. (pp. 111-120). De koning heeft het 
eeuwig leven. Hij is van goddelijke geboorte, zoals 
dit ~ op de monumenten soms uitvoerig en in detail 
wordt afgebeeld; hij ïs god; zijn _eerste titel luidt: 
}-lorus, en ver·eenzelvigt• hem dus met dien hemelgod. 
Na zïjn dood is hij Osiris, de gestorven god, terwijl 
z;ijn zoon als Horus zijn plaats inneemt als heerser 
der kvenden. De koning, ook de Levende, behoort dus 
tot de andere wereld. Geldt hij echter als gestorven? 
(p. ·113). Voor zover· ik zie, maken de teksten altijd 
een s:treng onderscheid tussen den levenden Horus
koning ert den .doden Osiris-koning. Ook de door v. 
d. L. herhaaldelijk gecitee~de plaats, Pyr. 759, doet 
dit : Gij (de gestorven koning) doet wat Osiris deed 
onder de onvergankelijke geesten [de gestorven ko
ning volgt dus Osiris op als heerser der af gestorve
nen]; uw zoon is op uw troon . . . hij doet wat gij 
vroeger deedi: ondei:.~e lev-enden [de zoon, de levende. 
koning regeert nu op aarde en wordt niet met Osiris 
in verband /g;ebracht]. De . grootste rol speelt echter , 
in dit betoog het Sed-feest; een gevaarlijke rol; want, 
zoals ik boven reeds zeide, van dit feest weten wij 
zeer weinig af. Het is zeker geen staart-feest; de 
hiëroglyphe s' d is in goede orthographie geen staart, 
maar een stuk land. En ook van. verband met Osiris 
blijkt m.i. piets. Het kostuum van Osiris lijkt in 
goéde, oude afbeeldingen (bv. afb. 65)' niets op den 
mummie-vorm van Osiris. Het is een eigenaardig, 
kort. manteltje, dat tot het oude ,ornaat van den 
koning behoort, maar hem zeker niet als gestorvene, 
gewikkeld in het lijklinnen (p. 115), wiJ afbeelden. 
~et een ondu_idelijke, grove afbeelding als pl. 66 
mag men eerst recht niet opereren . . Wat de koning 
daar werkelijk draagt kan niemand zeggen. En wat het 
embryo-achtig wezen voor den troon betreft, ook dat 
is voor allerlei uitlegging vatbaar: een ander heeft 
er een· liefelijke prinses op haar huwelijksreis in ge
zien. Dat het Sed-feest betrekking heeft op de levens-

, v~rnieuwing van den konirtg lijkt ook mij waarschijn
lijk. Doch dat deze gedachte bij Osiris-voorstelling.en 
zou hebben aangeknoopt, daarvoor zie ik geen scha
duw van een bewijs. Het mooie lied op Ramses IV 
(p. 116) draagt een lateren datum dan dien van zijn 
trom.ibestijging; ook gebruikt h~t namen, die niet in 
Ramses' eerste jaren passen. Missèhien was het een 
lied om de beëindiging te vieren van moeilijkheden, 
waarmee hij in zijn eerste jaren te kampen heeft 
gehad. ,Naar het model van een troèmbestijgingslied· 
kan het natuurlijk zeer wel zijn ,gemaakt. 

Tenslotte '(over de láatste hoofdstukken sprak ik 
immers reeds): Geloof en twijfel 1(pp. '120-130), waar 
de lezer binn<;!ngeleid wordt in die merkwaardige,_ 
sceptische liederen, die de harpspelers aan den maal
tijd z~mgen en waarin de waarde van alle zorg voor 
het 1 even hiernamaals wqrdt betwijfeld; binnengeleid 
ook in de poëzie yan dçn Levensmoede, hoogt.epunt 
van de Egyptische litteratuur. Een enkel vraagteken. 

·Waarom vertaalt de . schrijver: uitgaan in den tuin, 
terwijl er éenvoudig staat: naar buiten, .en: dz man · 

die streed op_ zee, terwijl er alleen. maar sprake is 
van: deelnemers aan een expeditie. 

In een be!ipreking komt gewoonlijk de ;waardering 
niet voldoende tot zijn recht, verdronken als deze 
wordt in de vele op- · en aanmerkingen. Achterwege 
wil ik deze niet laten, daar ze getuig.enis afleggen 
van de belangstelling, waarmee ik dit boekje gelezen 
heb en niet alleen doorgebladerd, maar daaU1-aast wil 
ik met nadruk nog 'eens mij,n dank uitspreken voor 
het vele, dat de schrijver op weinige bladzijden op 
onderhoudende wijze en, met oog voor de waarde en 
betekenis ervan, a.h.w. · van binnen uit over .den 
Egyptischen godsdienst heeft medegedeeld. De geest, 
in enge grenzen ingetog·en, schijnt krachtig als de 
popel op te schieten . . . . , 

Dankbaar mag men ook zijn voor de vele afbeel
dingen. Dat zij niet altijd bevredigend zijn uitge
val~en - sommige zijn erg zwart, andere wat al te 
klein - ligt wel aan het papier. Uitgever en schrij
ver zullen het evenzeer betreuren als wij. Dat een 
werkje als dit in het Nederlands kan verschijnen, 
getuigt van een belangstelling in de oude bescha
vingen bij het ontwikkelde publiek, die voor éle wer
kers op ·dit gebied . bemoedigend is. Misschien wil de 
schrijver hun een volgende keer nog wat meer tege..: 
moet ko_men door het deftige Aegypte t~ vervangen 
door het hedendaagse . Egypte? 

Leiden, 18 Juli 1944 A. DE Buc~ 
1 

* . * 
'\ 

Een clas1iek boekje over Classicisme ~n de 
Egyptisch:e ·. architectuur 

PIERRE GILBERT, Le classicisme de l'A rchitecture. 
égyptienne. Brussel, Fondation Egyptologique 
Reine Elisabeth, 1943 (kl. 8vo, 95 blz., 26 ill.). 

De woorden classiek, clàssicisme e.d. zij.p. van 
,oud-aristocratischen huize en hebben, ·thans nog; 
weidscne allure. Hun beteekenis, ook waar ze, in 
de kunst bv., niet dan een bepaald gebied bestrijken, 
is slechts vaag te omlijnen en zeker kan men ze 
niét met een Nederlandsch woord weetgeven. Heel 
ruw omschreven is klassiek wat, gelijkwaardig naar 
vorm en inhoud, in evenwicht en harmonie zich tot 
hoogste volkomenheid · ontwikkelencl, van blijv.mde 
waarde wordt ook voor volgende geslachten en tot 
model, tot onveranderlijke schoonheidsnorm dient, 
ook voor anderé tijden en beschavingskringzn. 

\ 

"' " * 
De schrijver van het hier aangekondigde boekje 

behandelt in dit y,erbqnd in een negental korte 
hoofdstukjes, voorafgegaan door een inleidinkje, de 
hoofdmomenten van de Egyptische architectuur, één 
der meest-, zoo · niet de meest klassieke van alle 
bouwkunsten. ."B~handelt' '. is een te logge, een te 
inaterieele term voor dit ragfijne, naar poezie zwee
meîide proza, dat de dingen me-estal maar heel even, 
als uit de verte, aanraa~t zonder er. mee te manipu· 
h~eren. Ook zakelijk past de term niet goed: nooit 
zag ik bij zoo simpel woordg~brüik ·een zoo diep 

( 

( 
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doordringen in het wezen der dingen: "Nous voilà 
clone revenus à la grande pyramide de Gize!J.. ·Nous 

· n'avons plus besoin de telle ou telle théorie risquée 
pour compendre son prestige. Nous l'avons vu s'af
firmer, se préciser d'un monument à l'autre pour 
éclater ici dans toute sa force. L~ grandeur, la 
situation sur un promontoire n'y· contribuent guère. 
C'est · une question de proporti9ns. Il y a ·entre la 
hauteur et la largeur un rapport tel que l'union de 
la stabilité' et de l'élan est devenue ,entière. Le 
désert y trotÎve son expression la plus puissante, ,et 
un trait qui va plus haut, cette f.erveur épurée. 
· Peut-être l'arèhltecte .a-t-il eu le dessein, nous 
l'avons vu, · d'offrir au rai transfiguré un chemin 
lumineux pour rejoindre le soleil. Mais, si son int.el
ligence ne voyait pas au delà de ce but, une sagesse 
intuitive, née de son sens d'artiste, lui a fait incarn~r 
cette idée dans une forme qui la dépass2. Aucun 
développement d~ la pens~e ne laissera en arrière 
un composé qui inscrit le mouvement dans l'éternel. 
Cette alliance est peut-être au .fond de toute oeuvre ·. 
belle. Mais la plu part l' enveloppent de pittoresque, 
de tragique ou de ·charme. Celle-ci est la seule qui, 
rejetant tout l'accessoire, a osé "plus qu'humainement 
se bomer a l' essentie! de l'humain. L'Occidental, 
après être remonté de proche en proche, de la palpi
tante ardeur des cathédrales gothiques à la .conviction 
visionnaire du roman, de celle-ci au prodigieux espace 
de Sainte-Sqphie, puis à la pure, sensible et puis
sante harmonie du Parthénon, en viendra peut-être . 
à se demander .si jamais . l'absolu s'est montré aux 
yeux dans une figure plus fidèle que la grande 
pyramide. L'émotion humaine, pour qui sait vair. 
ne s'est pas évadée de se signe sévère. Elle . s'est 
concentrée en une seule expression, cette impé,ri
euse convergence de tous les élémelits vers 'un 
sommet attendu, assez haut pour entraîner l'äme, 
assez près du sol pour y tenir de toute la cohér.ence 
de sa masse. Nous n'avons rien produit de moins 
faillible. Le soleil levant a beau l'embraser d'or, 
et les premières ombr.es l'adoucir de leur transparence 
violette, lá grande pyramide ne se laisse pas. changer 
en un agréable ornement de paysage. Elle reste, 
sans concession à notre .effroi: devant. sa rigueur, 
toute pureté, toute plénitudè. Il semble que rien 
n'y donne prise aux sens, et pourtant on ne. peut 
s'en détacher." (blz. 34-35). 

De "chemin lumineux pour rejoindre le soleil" 
waarheen de schrijver verwijst, was reeds ,enkele blad
zijden eerder ter sprake gekomen, bij de beschrijving 
van de trappenpyramide van Züser t·e Sakkara. Laat 
ons ook hier nog even citeeren: "Des textes, ihscrits 
dans les pyramides -de la Jin de !'Ancien Empire, 
mais composés biien auparavant, en,gagent l'äme du 

. souverain à monter au ciel sur "l'escalier qu'pnt 
bäti pour lui les ämes d'Héliopolis", c'est-à-di:i::e 
probablement les anciens rois prêtres de cette ville, 
centre du culte de Rä, qui semble avoir détenu ~n 
moment, dans des t~mps trés reculés, l'bégémonie 
sur. toute l'Egypte. D'autre part, le verbe qui signifie 
"monter, gravir", en égyptien, se détermine fréquem-

ment par un signe silhouetté qui s'eniploie aussi 
bien pour désigner un double ou quadruple escalier 
qu'une pyramide à degrés~ On peut clone croîre que 
Tidée de la montée au ciel ä commandé l'invention 
de ce type de tomheali, destiné à un.e si prodigieuse 
fortune. · 

Et prenons garde que cette fortune n'aurait pu 
être .telle si tout le peupl,e · ne s'était senti intéressé 
à cette apothéose. Hamme ,et dieu, le röi, entre les 
hommes et les dieux, était l'intermédiaire obllgé 
et le naturel intercesseur. La formule de l'offerande 
le prouve, qui prodame, non pas "Un tel fait une 
offerande à tel dieu'', mais "Le roi fait une offe
rande à tel ·dieu, au bénéfice d'un tel .... ". Les 
particuliers essayaient et allaient de plus en pl~s 
obtenir de conformer leurs rites ' funéraire s aux rites 
royaux. De même que le phara~n s'absorbait dans 
le soleil, les Egyptiens s'absorbaieQt dans lè rayonne
ment ·du pharaon. Le 'tombeau du rai était en puis
sance le tombeau de ·tout son peuple. D'otl eet ac
cord unanime d e tous les éléments dans ces oeuvres 
auxquelles chacun apportait son effort comme une 
redevance consacrée. La légende' des pyram!des éle
véés à coups de fouet, que les Grecs ont' répétée, 
évoquè un temps de despotisme plus récent, sans 
rapport avec 1es IUe et 1Ve dynasties, otl les insti-

. tutions étaient assez sûres pour laisser se développer 
!'individu, même dê condition modeste, dont elles 
garantissaient remarquablement le travail. Les py
ramides, comme les· . temp les · grecs et comme les 
cathédra1es, sont des oeuvres de foi de la cité. Il 
reste que la personnalité de l'artiste et de l'artisan 
s'y perd plus · qu'ailleurs dans une forme au-delà du 
réel." (blz. 27-28). . 

Dit is de groote. verdienste van Gilbert's boekje: . 
niet dat het ons de monumenten beschrijft of ons 
hun aanwezigheid .en geschiedenis verklaart; veeleer 
leert het, ons ze t ,e zien, ze innerlijk te doorschouwen. 
"Nous croyions que c'étaient des tas de pierres, des 
monceaux froids, tout ce qu'il y ·a de/ plus mort. Et 
un jour, \ w Caire, entre _des maisons banales, nous 
voyons, loin sur les premiers épaulements du déser.t, 
trois triangles légers ; quelles sant ces voilë~s de brume 
en plein soleil ? Ce sont elles ! presque transparentes 
à force d'être imbues · de / lumière, elles n'ont plus 
de substance que pour capter l'ombre et le jour." 
(blz. 30). 

• * * 
Hoe '11: veel ~ezenlijker, 'n veel dieper voorstel

ling van zaken treedt ons uit deze v·ergeestelijkte 
uiteenzetting tegemoet dan nog in B r e a s t ,e d's De
velopment of Religion an:d Thought in Ancient Egypt , 
'n goede dertig jaar geleden bv.: "The pyramid as a 
stable form in architecture has impressed itszlf upon 
all time. Beneath this vast mountain of stone, as a 
result of its mere mass and indestructibility alone, 
the Pharaoh 1öoked forward to the permanent sur
vival of his body, and of the persorn~lity with which · 
it was so indissolubly involved. - The whole groüp 

·Or. complex, oo'nsisting of pyramid, · temple, causeway, 
· and town temple below, mark the culmination 
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of the develQpment of the material . eq:uipment of . the' 
dead.". (blz. 70 en 75). . 

"Un art à ce point concentré dans la mesure", 
:zegt Pierre . Gilbert, "aussi dépouillé de concessions 
au vulgaire, . ne. saurait être conipris de tout le mondz. 
Ceux même qui l'apprécient ne le comprennent pas 
wus les jours. Il arrive que l'on ne soit pas prêt, que 
le contact ne s'établisse pas. Ma1s, lorsqu'on y re
pense, on est bien obligé, je crois, de . constater q-qe 
l'on avait tort, que le temple avait raison. (blz. 45). 
Breasted heeft ook niet den afgrond gezien die er 
gaapt tusschen deze austère wereld van den vorm 
waarin de memphitische religie w_as uitgekristalli
seerd en de meer dan primitief aandoende inschriften
verzameling waarmede sinds het einde van de v e 
dynastie de virginiteit van de ,naakte wanden der on
deraardsche grafkamers wordt bedekt: "Ce .qu'elles 
apportent est décevant. C'est un fatras." (blz._ 52). 

. * * * 
( ' 

Cl~ssiek in den s"f;.l;.ikten zin van het woord is alleen 
Giza. De pyramide ~an Cheops en de tempel van 
Ch'efren. "Pourquoi faut-il" vraagt de schrijver zich • 
af "qu'après. avoir doré le sol du toucher de ses san
dales la victoire s'envole et laisse le monde en proie 
au doute et à la division? Le bonheur est un équi
libre impossible à maintenir. Maintenu, ï l · ne serait 
plus le bonheur. La vie avance; il faut avancer av·i!C 
elle. Réster en place au milieu du .courant serait te
culer. Après la réussite entière du Classicisme, il faut 
savoir y renoncer avant qu'il ne se refroidisse et ne 
se fige en formules; il faut laisser se défaiie ce qui 
avait dèmapdé tant de peine à unir, il faut chercher: 
urt nouvel équilibre -aussi fugitif. Si les Textes des 
Pyramides nous semblent tellement mains grands 
que la seule forme du chef-'d'oeuvre de Khéops, nous 
devons cependent reconnaître ~n eu.x le prest.i'g,e de 
l' "écrit" et la dignité à venir d'une pensée mon
tante, encore toute en action. Sa valeur vient mains 
de son contenu que de son dynamisme (blz. 53). 

·Staande voor de bóuwwerken van de Ve gynastie 
doet zich de vraag aan ons voor of ook deze kunst 
nog classiek kan worden genoemd. we zijn ' geneigd 
neen te zeggen wann~er we naar het '.Parthenon zien 
of naar de groote pyramide, "mais si nóus considérons 
le portique de Sahouré ou la Maison Carré~, nous ne 
t iendrons plus rigueur à eet art , enè:ore· tout embelli 
par un chant intérieur". En zoo brengt ons het boekje 
als het war~ spelenderwijs ook. tot allerlei uit later 
tijd, wat we dan weer heel anders zien dan we het 
voorheen zagen:. Ik wil hier echter niet verder ci
teeren, doch meen het bij de bovenstaande · !lanha-
lingen te moeten laten. • 

Tot de bouwonderd.eelen, waarop de term · clas
siek - in wijder verband dan - van toepassing is, 
rekent Gilbert zoowel bouwconstructieve elementen 
uit het trappenpyramide-complex als' ook nog de 
papynisbundelzuilen van Thuthmos UI in Karnak 
en van Amenhotep UI in Luxor. E~n :indeeling, waar:
tnede men vrede kan hebben, al vraag ik Il'.,l.ij af of 
'de höoge zuilen met cipen _papyruskapiteel van Ram
ses II in . de middenhal van Karnak misschien niet 

met evenveel recht binnen de afbakening zouden, 
zijn getrolxken. Ook de zuilen van Thuthmos UI en 
van· Amenhotep UI immers gaan wat het essentiëele 
betreft, voor 95 °/o op de V e dynastie terug. Een meer 
principiëele scheidingslijn zou misschien alleen nog 
juis.t den tempel van Hatschepsut omvatten. Maar ja, 
dat blijve ten slotte àan ieders inzicht overgelaten. 

* * * 
Resumeerende kan men zeggen dat' G i 1 be r t's 

boekje een mijlpaal beteekent, ook voor onze kennis 
van de ontwikkeling van het geestelijk leven in 
Egypte; het zal zelfs zijn invloed niet miSsen bij de 
studie en het onderzoek van den Egyptischen gods-
dienst. · 

Naar · den vo~m behoort het - de lezer zal het 
hebben bemerkt - tot de litteratuur en ik zou . wen~ 
schen dat in beter tijden er nog eens een luxe-editie 
verschijne van dit, zooals Jean Capart het in zijn 
voorrede genoemd heeft "charmant petit livre plein 
d'une substantifique moelle". 

Utrecht, 12 Augustus 1944 HENRI AssELBERGHS 

* * 

J. CAPART , Schoonheidsschatten uit Oud.:.Egypte. 
Dienst, Uitgeverij "Pro Arte'.' P .V.B.A., 1942 (8vo, 
16 blz., 32 platen). 

·Bet . is niét aan iedereen, die een goede zaak voor-· 
staat, gegeven, ook die goede zaak té propageeren. In 
Cap art bezit de Egyptologie niet alleen een bekend 
geleerde, maar ook een vurig propagandist . Men zou 
zich ons vak i-11 België zonder Capart's werkzaéfm
heid eenvoudig niét meer 'kunnen voorstellen. Van 
alles ·wat er in deze eeuw daar te lande werd gepres
teerd, en dat is heel wat, is hij de leider of bezieler 
geweest. D e voorteekenen daarvan vindt men reeds 
in A. Elomme: l'Egyptologie en Belgique, (Antwerpen 
1909), 43- 53 en 82-87. 

Zooals te begrijpen is, heeft Capart, die onze taal 
wel leest, vooral in het Fransch gepubliceerd en velen, 
ook ten onzent, zijn aangegrepen door .zijn geestdrift 
en zijn zoo tot bewondèring en studie voor het oude 
Egypte gekomen. Het is daarom des te meer verheu
gend, dat hij juist de laatste jaren ook bijdragen .in 
het Nederlandsch heeft doen verschijnen. Allereerst 
denken wij hierbij aan De Egyptische Kunst. Haar 
waarde en hare beteeken is in · de Kunsthistorische 
Bijdragen van het Jaàrboek 1939-1941 van het Kp
ninklijk Museum voor Schoone Kunsten te Antwer
pen, ([1942], 57~67; 8 ·platen). K.ort daarop verscheen 
weer. dit prachtig uitgevoerd boekje; waarin hij een 
beknopte beschrijving der afbeeldingen geeft, vooraf
·gegaan door enkele korte inleidingen; hij spreekt daar
in, na · een algemeene beschouwing, over de bouw
kunst, de · .rondsculptuur, het relief en de kunstnij
verheid. H et is dan ook zijn bedoeling, dat de keur 
van platen voor zich zelf spreekt, Moge zij ook hier 
een aandachtig . gehoor vinden! 

Leiden, 23 M ei 1944 JozEF JANSSEN 

' 

- - ---------' -----------~------·" .............. _______ ·----------------------~--------------~·--~~~------
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GUSTAV HÖLSCHER. Die Anfänge der lzebräischen 
Geschiehtsschreibung, Heidelberg, C. Winter. 1942 
(B'vo, 115 blz.) = Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-histo
rische Klasse, Jahrgang 1941 /2" 3. Ab~andlung. 

Het boek van G. H ö 1 s c her biedt een merkwaar
dige paralle} met het boek van Prof. Notb*) .. Zoals 
Noth het best.aan verdedigt van een groot historisch 
werk dat doorloopt van Deuteron. tot Koningen 
(Dtr), zo wil Hölscher de Jahwist zien als een groot 
geschiedwerk, dat litterair een ,eenheid vormt. Men 
heeft in de Jahwist wel herhaaldelijk en in verschil
lende mate secundaire elementen willen constat'eren 
(Jl, · J2 enz.) maar die aanvullingshypothese verklaart · 
niet alles voldoende. Uit de eig.enaardigheden ;en on
gelijkmatigheden van de stof wordt al te gemakkelijk 

· tot een versmelting van verschillende _geschreven 
bronnen besloten in plaats van er rekening mede te 
houden dat de Jahwist in sterke màte verzamelaar en 
vormg~ver van overleveringen is. Natuurlijk zijn bij 
het verwerken van een zo uiteenlopende stof breuken 
en oneffenheden vaak onvoldoende weggewe.i:kt, maar 
daarmee is niets gezegd- teg·en de 'eenheid van auteur 
voor het geheel. Budde en Cornill hadden het oude 
materiaal in Rechters, Samuël en Koningen reeds aa·n 
J en E toegekend. Zij meenden dat I Kon. 2, 46 het 
!einde van J vormde. Hölscher mee~t het te vinden 
in I Kon. i2, 19. Maar het eigenlijke probleem is 
rtoch of alles wat aan . J wordt toegeschreven het 
werk van een hand is. Om .de eenheid van stijl wil 
H. niet als Budde van een school spreken, die succes
sievelijk dat werk tot stand zou hebben gebracht. 
Vooral echter om de zaK:elijke. samenhang van alle 
delen kan men niet met interpolaties, toevoegingen 
~n nabootsingen ·uitkomen, maar moet men besluiten 
tot de eenheid van het werk, dat de hel,e geschiedenis 
van Israël van de primitieve tijden tot de dood van 
Salomon omspant. De straffe bouw· .en het klare 
hoofdidee verraden de persoon di,e achter het werk 
staat en het zijn >vorm heeft gegeven. 

Dan volgt de analyse van dat Jahwistisch werk. 
Hierbij schijnt. hij uit te gaan van het be.staan en 
van de omvang van J, want ;een ,eigenlijk bewijs 
waarnm de opgesomde stukken tot J moeten worden 
gerekend kan men de korte noten en voetbemer-

' kingen niet noemen. In d~ litterair~ ontleding en be
redenering staat hij dan ook ver ten achter bij Noth. 
In het hoofdstuk over de compositie. zegt hij, dat de 
eigenlijke kern van · J de geschiedenis is van Saul, 
David •en Salomon. Het · verleden .daarvan is nog 
levendig. Wat voorafgaat omtrent het ontstaan van 
het volk, het verblijf in Egypte, de bevrijding, de ver
overing van Kanaän enz. is van Exod 1, 6 af geschie
denis of liever speèlt in de geschiedkundige tijd, want 
de ovèrleveringen dàaromtrent zijn in sagen of groe
pen van sagen tot hem gekomen. Wat daaraan voor
af gaat en een inleiding vormt op het gehele werk, 
de geschiedenis der stamvaders is mythe, zoals hij in 
het hçofdstuk Stoff und .G.estaltung verder uitwerkt. 
Daar zegt hij, dat de oudste sagen van mythische 

") Zie mijn bespreking in BO 4, 48-51. 

aard zijn en de h~roën en .~agenh~lden uit goden zijn 
ontstaan, wat o.a. zou blijken mt het feit dat hun 
namen voor een deel godennamen zijn. Wanneer een 

· nieuwe godheid de overhand kreeg, moesten de be
staande locale godheden een trapj.e dalen en bleven 
dan als heros vereerd. Toen Jahwe de heer der cultus
plaatsen werd is de heros tot voorvader van de Israë
lieten gemaakt. Voor de geschiedkundige tijd stonden 
J : afaonderlïjke en losse anecdoten en novellen ten 
dt·enste. Met de tija van David komen we pas tot 

· meer geschiedkundige _geg.evens, wat daaruit zou bl'ij
ken, dat de schildering uitvoeriger · wordt ,en rijker 
aan concrete details. Het is curieus dat volgens Gun
kel o.a. dat juist de kenmerken zijn van de sage. 

. Het onverbreekbaar g.eheel en het feit dat bepaalde 
personen ·en motieven telkens terugkeren, vooral de 
doorgevoerde teg·enstelling tussen Saül, den man van 
het ongeluk en David den gunsteling van Jahwe, 
zouden een bewijs vormen, daf het de greep van een 
hand is. In tegenstelling .. met Noth beweert Hölscher 
dat een chronologie voor de regeringen der Koningen 
ontbreekt. In het hoofdstuk Stoff und Gestaltung 
wil hij dan laten zien, hoe J zich het geschiedenis
beeld, van de tijd der sagen heeft opgebouwd. Tussen 
de oorsprong der stof en de vorm, waarin J ze geeft 
ligt een lange tijd van mondelinge ove:rlévering. Uit 
de verbinding vän de afzonderlijke sagen tot sagen
kransen is ten slotte het totaalbeeld ontstaan van de 
oorsprong der wer'.eld, het mensengeslacht, van stam
men en v0lken. De helden der sagen zijn genealogisch 
met elkaar in verbinding gebracht, de teg.enspraken 
'Wïeggewerkt, de tradities ten slotte geordend. Een 
werkelijke geschiedkundige overlevering ontbreekt in 
J, want die treedt pas op en kan volgens H pas op
treden, waar schriftèlijke oorkond~n aanwezig zijn. 
Een argument dat vaak wordt aangehaald en getuigt 
ván een typisch. humanistische mentaliteit, maar in 

· waarheid niet veel bewijskracht heeft. Dit hoofdstuk 
biedt overigens niet veel nieuws. Vooral het ontbre
ken v.an iedere bewijsvoering en nader onderzoek 
'omtrent de historische waarde van de g.egevens, die 
toch ontegenzeggelijk uiterst gevariëerd van inhoud 
en karakter zijn, doen het werJs: van Hölscher v·erre 
ten achter staan bij het gelijksoortige boek van Noth. 
Evenmin kan men zeggen, dat zijn bewering, da~ J 
geen compilator is, maar een schrijver, die vrij zijn 

. vorm kiest en zijn •werk een ~eigen merk opdrukt, 
ov.ertuigerid. is aangetoond. De tijd van het ontstaan 
van dat werk zou rond 800 liggen. De schrijver is een 
Judeër. Hij kent Jerusalem en omgeving uit ,zigen 
aanschouwing. Het hoofdidee van h~t werk is de 
nationale eenheid van hef volk onder de leiding van 
Juda . . Dat idee zou zijn invloed doen gelden op heel 
de voorstelling van de vooraf gaande geschiedenis tot 
in de primitieve tijden. Dat na.tionale idee kreeg zijn 
nadruk tegencwer de onderworpen Kanaänieten .en 
daar die tegenstelling tegelijk een r.eligieuse was, zo 
is ook de ,opvatting v:an J ·van de geschiedenis slechts 
uit religieus oogpunt te verstaan. Een uiteenzetting 
van wat hij .meent, dat de k.arakteristieke religieuse 
opvattingen_v.an J Zjjn sluit het boek. Die opvattingen 
zouden die van de overgelev,erde aard van het he-
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breeuwse nomadendom zijn, die na eeuwenlange assi
rnilatie weer doorbreken. Ook hier zijn zeer disparate 
.elementen bijeeng.ezet als afkomstig van J zonder be
wijs of uitleg hoe zij in zijn opvatting en werk passen. 
· Het werk van Hölscher is als dat van Noth dui
delijk een reactie teg.en de al te ver doorgevoerde ver':" 
snippering en scheiding ih bronnen en zelfstandige 
stukken, maar een . dieper en methodischer onder
zoek is nodig om de stelling van de eenheid van het
geen hij aan J wil toeschrijven te bewiJz,en. 

Venlo, 17 Juli 1944 • ·p .. Jos. COOLS 0.P .. 

* * 

M.· A. VAN DEN OUDENRIJN, O .P. De Zonde in 
den Tuin . . Een exegetische studie over Genesis 
II 4b-III, 24. Roermond, J. J. Romen en Zonen, 
1939 (8°, 142 blz.) = Bijbelsche Mon?graphieën; 8. 

Onder bovengenoemde enigszins romantische titel 
geeft Professor van den Oudenrijn . (Fribourg) een 
bespreking van het zgn. tweede paradijsverhaal: -Een 
bespreking, die in ê1~ eerste plaats bedoeld is als ker
kelijke exegese tot stichting der gelovigen en niet 
om de enorme wetenschappelijke litteratuur -te ver
meerderen, die hierover verschenen is in de loop der 
tijden, ten onzent voorlopig afgesloten door Th, C. 
Vriezen 's · voortreffelijke dissertatie: Onderzoek • 
naar de paradijsvoorstelling bij de oude Semietische 
Volken, (Wageningen 1937). Hieruit volgt dan ook, 
dat er vele vragen behandeld worden, die alleen van 
belang zijn voor (Rooms) . Katholieke Christenen, zo 
.b.v. de vraag of de slang gelijk is aan de duivel 'en of 
G,en. 3 : 15 als protevangelie beschouwd mo.ët worden. 

Tevens getuigt ~chter hèt hele boek zo van het 
volledig beheersen · van de •tot dusverre verschenen 
litteratuur-critische studieën. over dit gedeelte va:n 
Genesis door den schrijver, dat het zeker ook voor 
O.T.ici van belang geacht kan worden van deze 
studie kennis te nemen. 

Veel aandacht w~rdt er geschonken aan de Vulgaat 
en aan de daaraan ten grondslag liggende LXX, waar
voor men schr. dankbaar mag zijn, daar deze verta
lingen inderdaad onontbeerlijk zijn voor een goed 
verstaan van de Masoretische tekst, ·daar . zij zowel 
juiste als onjuiste, doch altijd interessante exegetische 
toevoegingen bieden. Bij de meeste anders denkende 
O.T.ici mist men dit, maar al te zeer. En voor de 
'N achgeschichte' van de tekst is juist de LXX zo be
langrijk, zoals schr. terecht opmerkt, daar zij immers 
de Christenbijbel is, waaruit apostelen en kerkvaders 
citeren en ~~~getiseren. 

Enige opmerkingen, meest van formele aard, moeteFl 
echter naar voren gebracht worden. 

Zo had op blz. 18 bij de behandeling van de Syrische 
Vulgaat best het woord pditto gebruikt kunnen 
worden, dat toch. vrij algemeen bekend is .. 

'Voorts hadden de verschillende. afzonderlijke eige
naardigheden uit de oude vertalingen beter behandeld 
ki,mnen worden bij de bespreking van het ·tekstge
deelte zelf. Zo vooraf heeft de nï'et speciaal ter zake 
kundige lezer er nog zo weinig aan. • 

Om bij de twee namen voor de oervrouw niri .en 
ilteiN aah de naamsverandering na de geboorte varl 

een kind te denken (blz. 121) gaat m.i. te ver, omdat 
deze gewoonte bij primitieve en arabische stammen 
alleen van c,len vader bekend is en het niet in de oud
semitische sfeér past zoiets van een moeder te veron
derstellen. 

Dat de naam van de !::l,:iiw etymologisch verband 
houdt met het verbum ~iw is niet' geheel zeker. Veel
eer moet men m.i. aan het arabische woord sarïf 
(edele, verhevene) denken. . 
. De nie t -bijbelse paradijsverhalen worden wel zeer 

kort . behandeld. Ook voor den leek liggen hier immers 
interessante _paralellen, die hij onder deskundige lei
ding met het O.T. kan vergelijken. , 

Een yan de meest belangrijke dingen van deze 
studie is ten slotte, dat de schrijver zich ~r toe _gezet 
heeft · een duidelijke eigen vèrtaling van de "Masore
tische tekst te geven. Hiertoe heeft hij eérst gepoogd 
met behulp der oude vertalingen een zgn. oudste tekst 

. te reconstrueren. Het reconstrueren echter van de 
"oudste têkst" van het O.T., waar~an Von Wilamo

_. witz-Moellendorff in zijn grafrede op Paul Lagarde 
gezegd heeft, "dasz es eine schwerere und deshalb 

· schönere Aufgabe der Textkritik überhaupt nicht 
gibt" blijft. echter een preç:aire aangelegenheid, daar 
die zgn. oertekst i;n.i. op een fictie berust. Des te 
dankbaarder mogen wij Professor v. d .. Oudenrijn dan 
ook zijn voor de bezonnen wijze, waarop hij dit heeft 
gedaan en in voetnoten bij zijn vertaling vera,ntwoor
ding aflegt van de afwijkingen van de Masoretische 
tekst. 

, ' 

Utrecht, April 19144 J. H. HosPERS 

* * 

H. TH. OBBINK, O ud-Hebreeuwsche letterkunde, 
Utrecht, W. de Haan, 0 1943 (gr. 8 vo.: 25 blz., 1 
plaat) = Algemene litteratuurgeschiedenis, Deel 1. 
blz. 27-50. 

Geen· enkele litteratu~r uit de Oudheid zal zo in 
ruime kring bekendheid genieten bij (misschien spe
ciaal ook) het Nederlandse volk als juist de oud
Hebreeuwsche letterkunde. Immèrs· deze valt samen 
met wat ons beter bekend is onder de kerkelijke 
naam van Oude Testament. Zeer terecht weidt Pro
fessor 0 b b in k dari ook bij het begin der behande
ling daarvan uit over bovengenoemd feit; over reli
gieus vormende waarde van deze litteratuur uitge
oefend in de· loop der eeuwen op millioenen oostei:
lingen en westerlingen. 00k hierin, in wat men zou 
kunnen noemen de "Nachgeschichte" van een · serie 
litteratuurproducten treedt al dadelijk een groot ver
schil aan de dag ten opzichte van de andere oud-oos
terse litt'eraturen. Maar hier· rijzen voor iemand, die 
in ruim twintig bla.dzijden het O.T: moet bespreken 
meteen moeilijkheden van allerlei aard, doordat met 
het O.T. en zijn beschouwings.;ijze talloze strijd
vragen aangaande verschillende interpretaties ver
bonden zij n. Wij kunnen alleen maar eerbied hebben 
voor de wijze, waarop het Obbink gelukt is in deze 
niet op (hoewel voor hem zelf ook ongetwijfeld zeer 
interessante) zijwegen te gaan, maar zich geheel te 
hÖudèn aan d.e _opzet van deze litteratuurgeschiedenis. 
Zo zijn beide uitersten volkomen vermeden: aa:n de 

---

1 



72 BIBLIOTHECA ORIENTALIS NO 5, Sèptember 1944 

ene kant het catechisatieboekje, aan de ander€!, kant 
de Jijvige wetenschappelijke Einleitung alléén voor 
vakgeleerden. 

Volgens .een zeer plausibel indelingsschema (pag. 
31) weet Obbink zo in weinige bladzijden de meest 
essentiele dingen omtrent ieder boek apart op te 
merken :en tevens ook de lezers te wijzen op hét ei
gene van het O.T. _als geheel. Waar de Schr. het 
echter over de temporale · afgrenzingen van de O.T.
ische litteratuurverzameling heeft, ware het misschien 
nog beter geweest hier de jaartallen ± 1150 (lied van 
Debora; Richt. 5) en 165 (Daniel) te gev,en dan zoals 
nu: 1000-200. 00k is .het nu langzamefhand wel 
waarschijnlijk gebleken Hammurapi in de 18e eeuw 
te dater~n inplaats van 2000 zoals· schrijver doet. (Zie 
het artik:él van Prof. E. van d~r Meer 0.P., Chrono
logie der . Assyrisch-Babylonische koningen, in Jaar
bericht E.O.L. N° 9 (1944), 137-145, Hammurabi 
1778-1736 [Red.]).* Op blz. 13 zou het tot goed be- · 
grip van de lezers wel wenselijk geweest zijn bij de 
woorden 'historisch'. of 'verhalend proza' te vermelden 
dat men hieronder dan toch wel iets anders te ver
staan heeft dan men .onder het woord 'historisch, (nl. 
'echt-gebeurd') gemeenlijk verstaat. Zo hadden er 
misschien ook wel enige zinnen gewijd kunnen worden 
aan de tegenwpordig toch wel algemeen aanvaarde 
resultaten van de door W ellhausen c.s. begonnen 
bijbelkritiek. _ ___ _ 

Voortreffelijk heeft Professor . Obbink in het ge
deelte over de Profeten de ontwikkelingsgang van den 
i1N1 naar N'::JJ geschetst, culminerend in het zuiver 
,ethisch-religieuze standpunt der laatsten. 

· De bibliographie aan het slot had nog wel uitge
breid kunnen worden. Voor meer ingeleiden waren 
namen als Mowinckel (Psalmenstudieën), Volz, ·Bir
keland en Vriezen, voor minder ip.geleiden ook namen 
als Joh. de Groot _(Psalmen) en P. A. H. de BE>er 
nog van belang geweest. · 

Als geheel .mag het zeker een zeer geslaagd gedeelte 
heten van het eerste deel der litteratuurgeschiedenis, 
terwijl het ten opzichte van de andere gedeelten (b.v. 
over Griekse en Latijnse letterkunde) zeker met lof 
vermeld dient te worden, dat Prof. Obbink overal de 
geciteerde tekstplaatsen nauwkeurig aangeeft. 
Utrecht, April 1944. • J. H. HoSPERS 

ASSYRIOLOGIE 

De diaspora van· Assyrische reliëfs ever 
Groot-Brittannië, het Vaticaan en Italië 

ERNST F. WEIDNER, Die Re liefs der assyrischen 
Könige. Erster Teil. Die Reliefs in Eng'land, in 
der Vatikan-S~adt ûnd in Italien . . Berlijn, 1939 
(4to, 175 blz., 120 afb.) = Archiv für Orientfor
schung, heraus,gegeb.eri. von Ernst . F. \Veidner, 
Beiheft 4. Een ·publicatie .te beschouwen als het 
eerste metselwerk voor een thesauros, die alle 
Assyrische reliëfs zal bevatten, welke tot dusver 
een sluimerend of verborgen bestaan leidden: 
een onderneming waar reeds in 1936 letterlijk 
vele bouwsteenen voor werden _aatigevoerd, in ' 
den vorm van het . werk van 

*) Volgens E. F. Weidner in AfO XIV, 5/6, 1944, 363-369 
komt Hammurabi zelfs 1728~1686; zie BO 5, 76-77. · 

·· C. J. GADD, The Stones of AssjJria. The surviving 
remains of Assyrian sculpturè, their recovery 
and their original positions. Londen. Chatto and 
Windus. 1936 ( 4to, XVIII en 266 blz., 48 pla-ten, 
7 tekstill., 2 plattegronden). 

Over het algemeen bestaat er bij de moderne W es, 
terlingen, wanneer zij zich tegenover voortbrengselen 
van verschillende beschavingen van het oude Nabije 
Oosten (zonder Egypte) zien geplaatst, een besliste 
voorkeur voor de beeldende kunst der Assyriërs. Zelfs 
wel" in die mate, dat deze kunstlievende bijval zich 
niet eens aan het 'smaken verschillen' behoeft te 
storen. Dit is zeer goed te begrijpen. Over zeer veel 
in de oude Vooraûatische beschavingen schijnt, in 
onze naar Grieksche zienswijze geopende oogen, een 
verdoemenis te hangen, van in kluisters der onwrik
bar..~ overlevering en dèr starre primitiviteit te zijn be
vangen. In het kader é:ler beste As s y ri s c h .~ k u n s t, 
bóvenal onder koningen als S ar go n II, 722-705, 
San he rib, 705-681, E s ar ha d do n, 681-669, As
s u r ba.nipa 1, 669-626 v. Chr., daarentegen, wordt 
vaak een soepelheid en een experimenteeren in dienst 
.der vervolmaking gevonden, zooals nergens anders in 

. de oude Vooraziatische wereld. Het mag derhalve 
geen verwondering wekken, dat de indrukwekkende' 

' getuigenissen von de zoo opmerkelijk vrije en versa
tiele kunstvaardigheid der Assyriërs, de reliëfs en 
beeldhóuwwerken uit de paleizen der alleenheerschers 
van de 9e tot diep in de 7è eeuw .v. Chr" steeds in 
het brandpunt der belangstelling hebben gestaan. De 
bezoekers van het Britsch Museum en het Louvre, 
die zich in de monumentaliteit van de alda~r bijeenge
brachte Assyrische prachtstukken voelden opgenomen, 
zijn niet te t~llen. Londen en Parij"S, in deze volgorde, 
zijn de centra, waar men de grootschheid en den sub
tielen zin voor het äecoratieve van de Assyrische 
kunst ten volle kan leeren beseffen. De Assyrische 
schatten die men sedert de vorigè eeuw in .die wereld
steden . bijeeff kan vinden, gaan onbetwist in hun 
glorie en luister bovenaan. Toch moet men niet ·den
ken, dat de verspreiding _van waardevol Assyrisch 
materiaal tot deze twee plaatsen beperkt is gebleven. 
De Assyrische reliëfs zijn - in zekeren zin helaas -
över veel meer plaatsen verstrooid in musea en ver
zamelingen beland. Er zit in deze verbrokkeling" -die 
natuurlijk ook niet zonder dat er een massa voor 
altijd verloren is gegaan haar distribueerend werk 
verrichtte, iets treurigs. We . noemen slechts Bombay 
en Toronto, Krakau en Coma als wellicht onver
wachtste limieten. Aan den anderen kant? zijn bij ~en 
dergelijke verspreiding meer aardbewoners in de ge
legenheid, door eigen aanschouwing van kunstwerken 
het contact met de Assyrische wereld tot stand te 
brengen? dan wanneer Londen en Parijs alleen As-

. . syrische vertoonings-rechten zouden bezitten. Het 
bekijken van de stukken in het Britsch Museum "en 
bet Louvre blijft het begin en de toetssteen van alle 
kunsthistorische wijsheid en ervaring inzake de As
syri;?che beschavfog. Daar moet men de studie be
ginnen en daar moet meri ook na alle omzwervingen, 
in den loop waarvan men goed Assyrisch materiaal 
i:e · zien heeft gekregen - in de eerste plaats wel in 
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N ew York. Berlijn, Istanbul en Bagdad - weer steeds 
we terugkomen. 

Toch is het ook weer tot op zekere hoogte waar, 
dat de kolossale Assyrische galerijen in Londen en 
Parijs menigen bezoéker met indrukken zullen over
stelpen. Men kan er een Assyrisch drama _ in steen 
beleven, doch alleen wanneer de geest tegen gewel-. 
dige inspanning is bestand. Het heeft zijn bescheiden 
voordeelen, om de Assyrische kunst ergens buiten de 
aangewezen centra, aan de hand van kariger brok
stukken, rustig en ·meer op een enkele proeve gecon
celltreerd, te benaderen. De in het kader van het 
internationale - en dit met eere! - tijdschrift Ar
chiv für Orientforschung, door deszelfs redacteu.r, 
Prof. Dr. Ernst F. Weid n er (langen tijd in Berlijn
Frohnau, thans hoogleeraar aan de universiteit van 
Graz in Stiermarken), te beginnen in 1935-'36, on
dernomen systematische publicatie van Assyrische 
reliëfs in minder voor de hand liggende verzame
lingen, kan dus om haar mooie bedoeling naar even
redigheid - wordefu;~egeiuic;ht . . Weliswaar werd dit 
werk reeds in 1939 tengevolge van de verbreking der 
internationale betrekkingen, gefnuikt: Wat er tot het 
uitbreken van dezen oorlog tot stand is · gebracht:. ver
verdient onze volle aandacht. In verschillende op
stellen, in het genoemde tijdschrift Archiv für Orient
forschung verdeeld over 1935 tot 1939 (deel .X-XII) 
verschenen, onthulde Weid n er, in vlotte samen- ' 
werking met Engelsche eh Italiaartsche betrokkenen 
,en vaklieden, een reeks van Assyrische reliëfs in 
Groot-Brittannië, het Vaticaan en Italië. Het was een 
verdienstelijk idee, de resulta_ten van deze jaren van 
verzamelen van gegevens en afbeeldin~en, na af
sluiting der tijdschrift-artikels, nogmaals ih verbeterde 
edititi en 'tot een boek gebundeid, aan den man te 
brengen. Moeizaam en omslachtig, als langs een Mae
ander-weg bijeensprokkelen van de bijdragen af
zonderlijk is op dezè probate wijze overbodig ge- · 
(worden. Ziedaar zeer in het kort het ontstaan en de 
~pzet van het eerste werk, waar in den proloog dezer 
~egels gewag van werd gemaakt. Rest ons nu, wel
jswaar rijkelijk laat, bijna 5 jaar na ·de verschijning 
in, 1939, een recenseerenden ademtocht te behouden, 
voor het vele en · goede wat Weidner's publicatie ons 
meer in details te bieden heeft: Bevredigende tot 
mooie afbeeldingen naar photo's van Assyrische re-: 
liëfs in Britsche M~sea - de eponyme duizend-en
één~wonder-instelling .te · Londen niet meegerekend -
Iele Città del V aticano en Italië, bij elkaar tientallen 
hoogst welkome reproducties, vergezeld van pijnlijk
zotgvuldige beschrijvingen en een nauwkeurig nagaan 
van de mogelijkheid, de behandelde brokstukken naar 
klen stijl en de voorstelling in een grooter en deter
mineerbaar geheel te plaatsen. Op zichzelf een voor
beeldig bewijs van Engelsch..,Puitsche en van Itali
<i ansch-Du,i.tsche wetenschappelijke samenwerking, dat 
een dergelijk verza'melwerk kon worden samengesteld. 
\tVeidner's steun en toeverlaat voor de 'Engelsche ver
zamelingen was G. R. Driver te Oxford. Bovendien 
C. J. Ga d d van het Britsch Museum. De laatste 
bovenal voor het vergelijken met materiaal (reliëfs 
benevens tal vari teekeningen door Sir Austen Henry 
L a y ar .d in de 19e eeuw naar de ontdekte schatten 

gemaakt; en thans eveneens in het Britsch Museum) 
in de Assyrische verzameling bij uitstek. Het doet 
ons goed Weidner's erkentelijke woorden 'aan het 
adres van deze twee Engelsche medewerkers in de 
'hartelijke voorrede te lezen. Voor Italië en het Va
ticaan was het Giuseppe F u r 1 ani, hoogleeraar aan 
de universiteit te Florence, die W eidner voortdurend 
met raad en daad bijstond. Een succesvolle uitgave 
kon met al deze vereende krachten niet uitblijven. 
Jiet geheel is inderdaad zeer bruikbaar en nuttig ge
worden. Niet dat enkele stukken van de afgebeelde 
reliëfs (onverschillig of zij zich in Woburn Abbey, 
Oxford, Edinburgh, Cambridge, Bristol, N ewcastle 
upon Tyne of nog weer andere plaatsen in Engeland, 
of, wat het Apennijnsche schiereiland betreft, Città 
del Vaticano, T.urijn, Rome, Genua en Como be
vinden) op zouden kunnen tegen reeksen in Londen 
en Parijs. De afbeeldingen in Weidner's boek, als 
reproducties zeer voldoende, maken maar een heel 
schamelen indruk, indien vergeleken met de samen-

- hangende episodes . van de plaatwerken der schatten 
in Londen en Parijs. Om slechts heel .enkele voor- · 
beelden aan te halen: H. R. Hall, La sculptuie baby
lonienne et .assyrienne au British Museum, (Parijs 
1928) = Ars Asiatica XI, E. A. W. Budge, Assyrian 
Sculptures in the British Museum, Reign of Ashur
Nasir-Pal (Londen 1914), Sidney Smith in samenwer
Jpng met C. J. Gadd, Assyrian Sculptures in the 
Rritish Museum, From Shalmaneser III to Senna
cher-ib (Londen 1938), A. Paterson, Assyrian Sculp
tures, Palace of Sinacherib, (Den· Haag 1915) en voor 
het Louvre qua plaatwerk de afleveringen in de 
EnCJ;clopédie photographique de l'art, eind deel I en 
II. Maar er komen ook bij Weidner beklemmend
mooie 'stukken voor, afb. 65, 74-77, reliëf met on
verpoosd-voortstappende krijgers tusschen palmen, in 
de Royal Geographical Society in Londen. Soms ook 
fragmenten die het goed doen, bijv. afb. 48, 56-57" 
de kop van Sargon II, ongenaakbaar en siddering-ver
wekkend, in het museum te Turijn. 't Meeste is even
wel doorsnee-werk, zooals er meer en beter in het 
Britsch Museum en het Louvre valt te bewonderen, 
en bijgevolg niet overdreven belangrijk. Dat we weten 
wát er is, en hoe stukken her en derwaarts uiteen 
zijn geraakt, heeft nochtans zijn blijvende waarde. We 
kunnen er Weidner niet dankbaar genoeg voor zijn. 
Een onderneming in zijn trant vergt degelijkheid en 
tiauwgezetheid van den kant van hem, die er zijn 
krachten aan waagt. Aan deze wetenschappelijk~ 
deugden - met de beteekenis-schakeering van disci
plines. _:__ ontbreekt het W eidner blijkens deze en 
andere publicaties geenszins. De roemende toon, 
waarop G. F u r 1 ani, c:ooals gezegd Weidner's mede-

- vierker, Die Relief s der assyrischen Könige I in het 
Ttaliaansche tijdschrift Studi e · Materiali di Storia 
delle Religioni XVII 1941 (verschenen 1942), 100-
102 heeft besproken, is stellig een ruimschoots ver
:diende hulde aan de zorgen en de preciesheid waar
mee W eidner zich van zijn dankbare taak heeft ge-
kweten. - · 

Maar naast al deze voortreffelijke eigenschap:p~n 
heeft Weidner's publicatie tóch ook wel degeilJk 
haar zwakkere kanten. Men moet niet vergeten, dat 
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zoowel Weid n er als F u r 1 ani in de eerste plaats 
deskundigen op het gebied van de taal en de geschie
denis van het oude Nabije Oosten zijn; terreinen, die 
riatuurlijk veel met de kunstgeschiedenis van As
syrië hebben te maken, maar toch niet heelemaal op 
éénzelfde niveau zijn gelegen. Philologische geschoold
heid, vaardigheid jn het ontwarren van kluwens 
van taalkundige gegevens, en in het bepalen van 
vaste punten voor de chronologie va:n het oude Na
bije Oosten, liggen in · een ander vlak dan het archae- . 
ólogisch aanvoelingsvermogen. De vertaling van een 
gehavend document is iets wat men opbouwt, iets 
waar men pas na een selectie van vele mogelijkheden 
en na :çijp beraad toe kan komen. Maar om een uit het 
verband losgerukt Assyrisch reliëf thuis te brengen, 
is een werkwijze 'par .éclat', veelal te .verkiezen boven 
éen van bet tot in bijzonderheden uitgesponnen ná-. 
:gaan. Bij de behandeling van een nietig brokstuk in 
Turijn, W eidner afb. 53, 60-62 worden de mogelijk
heden , van interpretatie zorgvuldig geschift om ten
slotte met het voorstel voor den Q.ag te komen dat het 
teliëf uit het pale1s van Assurbanipal in het noorden 
van 'Niniveh zal stammen. Zou men evenwel niet 
sneller en veiliger tot hetzelfde resultaat en mezr 
kunnen komen? In dier voege, dat men wees op pl. 
34, tekst 204 in Ga d d's onvolprezen en magnifiek 
üitgevoerd werk The Stones of Assyria, waar men 
een teekening ziet van een reliëf uit Assurbanipal's 
noordelijk paleis in Niniveh, voorstellend hoe Assur
banipal de gevangenen en den buit uit de Elamietische ' 
stad Din-sharri ontvangt. Zqoals . Ga d d zelf reeds 
aan W ei d n er heeft geschreven (blijkens een mede
deefing op blz. 162 van Weidner's werk, in het ge
:deelte der aanvullingen en verbeteringen), de twee 
gardisten rechts van de p~arden, die voor den wagen 
des konings zijn gespannen op het stuk in Turijn; zijn 
bijna identiek met de partij beneden op Layard's tee
kening. Tegen een vereenzelviging verzetten zich de 
breuklijnen, die in het geheel niet ' overeenkomen. 
Maar stylistisch en voor den inhoud is het naast el
kaar plaatsen van het stuk in · Turijn ,en pl. 34 bij 
Gadd precies wat we noodig hebben. Ook de aantrek
kelijke fragmenten in Como, Weidner, afb. 54, 63-
. 64 ·en T orquay (Devonshire), Ibidem afb. 108, 144-
146 had men op mutatis mutandis precies dezelfde 
wijze ineens als bij tooverslag in Assurbanipal's paleis 
in het noorden van Niniveh kunnen aanbrengen. De 
sleutel-verheldering is ook Pier weer pl. 34 bij Gadd. 
\V1ellicht is het zelfs ook deze plaat, die ons opwe;g 
kan . helpen voor het thuisbrengen van het reliëf met 
.den door vier krijgers bemanden strijdwagen "in. Wo
burn Abbey (Bletchley), Weidner afb. 1, 4-6. De 
vlakke strook boven ·de voorstelling schijnt mij een 
weinig twijfelachtige aanwijzing te beyatten, dat het 
stuk in Woburn Abbey toch op een of andere ma
nier bij de reliëfs van Assurbanipal, die de gevangenen 
en den buit uit de Elamietische stad Din-sharri ont
vangt, moet behooren: Weidner's afb. 1 en Gadd's 
pl. . 34 spreken een wel opvallend, verwante taal, alle 
opmerkingen van Weidner, in het gedeelte der aan
vullingen en verbeteringen naderhand, · op blz. 154 ten 
spijt, dat he~ · stuk in Woburn Abpey waarschijnlijk 
deel heeft uitgemaakt van de reliëfs, die Assûrbani-

pa1's .strijd tegen Arabieren voorstellen. 
Het' eenige, wat ik hiermee zou wille'n zeggen, is 

!dat W ie id n er in de keuze van de parallelle en tot 
plaatsing in een· .grooter en gaver geheel dienende 
stukken niet altijd even gelukkig is. Hij beeldt meer 
dan eens stukken af, die d.esnoods met elkaar zijn 
te vergelijken. Bijv. een klein maar typisch reliëf in 
Hove (Sussex), Weidner afb. 88, 110-111 niets aan
vullends er later nog bij, dat wordt geplaatst naast 
een reliëf uit Assurbanipal's paleis in N1niveh, thans 
in het Britsch Museum, Weidner afb. 89, stuk uit 
Gadd, pl. 45. De tiaar rechts gewende gezichten der 
1Jeide dienaren des konings, die den door hun meester 
·~fedooêlen leeuw wegdragen, op het reliëf in Londen· 
hebben amper termen van vergelijking met' de beide . 
naar links ziende mannekoppen op het stuk in het 
provinciestadje in Zuid-Engeland. M.i. is het stuk in 
Hove naar den: stijl en het type veel beter te denken 
in den geest van een voorstelling van dienaren met 
vliegenklappen achter den troon des konings, zooals 
men er in het paleis van Sanherib in Niniveh heeft 
gevonden, vgl. Paterson, Palace of Sinacherib pl. 78 
(dienaren naar links). Zonder mezelf wijs te maken, 
:dat wat ik hier heb geopperd, veel waarschijnlijker 
is dan Weidner's uitleg, indien mijn voQrstel bij geval 
het geluk mee mocht hebben, zou het nog een ver
schil makén voor de -wijze van opvatten en de da
lteering van het curieuze fragment in Hove. Ver
schillende keeren heeft W eidner geen veine, wanneer 
hij analogieën verduidelijkend of determineeren<l ma
teriaal aanvoert. Een enkelen keer kan hij beslist van 
pech spreken, .dat de plaatwerken met de beste pa
rallellen nog niet waren verscpenen. Zoo bij zijn be
handeling vàn stukken in de Ro.yal Geographical 
Society te Londen, Weidner afb. 61-62, 70-73, 
die pas naast en . ii1 een soortgelijk verband als bij 
Sidney Smith & C . J. Gadd, op cit. pl. LX en LXI, 
19 hun savoureuze levendigheid, en hun gedetail
leerdheid als het relaas van een erbij geweest zijnden 
oorlogsverslaggever, aan de wanden van Sanherib's 
paleis in Niniveh herkrijgen. Hoe ontzettend jammer 
is het ook, dat de beide parmantige Elamieten op het 
relief in het Museo Barracco te Rome, W eidner afb. 
1W. '4.4--45, niet naar alouden en bij explosies weer 
.modernen trant, met hun stamgenooten op een ver
rukkelijk reliëf uit den tijd van Assurbanipal in het 
Louv~e zijn vereenigd: mooie nieuwe afbeeldingen 
Encyclopédie photographique de l'art, II Assyrie pl. 
22,-23 bijv. Maar lat•en we deze en soottgelijke kin
derachtige en onbelangrijke wenschen voor wat ze 
zijn, er zijn gevallen waarin Weidner's interpretaties 
niet geheel bevredigen. Gelukkig en ook menschelijk. 
niet genoeg te apprecieeren is dat W ei d n er zelf 
de eerste is, om er eerlijk en ridderlijk voor uit te 
korrien, dat het -"v.ergissen is menschelijk", zooals 
voor iedereen, alzoo ook voor hemzelf kan opgaan. 
Meer nog. Weidner behoort tot die . begenadigde en
kelingen, welke zoo ruim van karakter en opvattingen 
zijn, dat zij zonder strapatsen van ijdelheid en -eigen
:waan kunnen toegeven, het niet bij het reepte eind 
t·e 'hebben gehad. Ook om deze, laten we zeggen 
menschelijke redenen, is het een bijzonder voorrecht 
va11 nabij kennis te maken met de inhoud . van de 
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Assyrische trilogie Groot-Brittannië, Vaticaan en 
Italië. Hoe openhartig en ronduit doen exempli gi;atia 
\Veidner's woorden aan op blz. 154-155 van de la
tere appendix. Het gaat daar over een statig reliëf 
6-8, aanvankelijk in den tijd van Assurnasirapli II 
in Woburn Ab-bey (Bletchley), Weidner, afb. 3, 
(884_:_859 v. Chr.) geplaatst. Evénwel naderhand een 
onhoudbaar voorstel gebleken: de figuren zijn lang 
niet meer zoo barsch als ten tijde van Assurnasirapli 
II. Zij zijn a·.h.w. toeschietelijker geworden, ofschoon 
zij nog in geen enkel opzicht op de waarachtige men
schelijkheid v_an de figuren op · de reliëfs sedert San
herib aanspraak kunnen maken. Het stuk in Woburn 
!Abbey hoort ongetwijfdd thuis in een tijd welke 
meerdere generaties · na Assurnasirapli II valt. De aan
g.ewezen weg is hier de vergelijking met door inscrip-

, ties en aanteekeningen der opgravers te dateeren r~
)iëfs uit het centrale paleis in Kalah van konin_g Ti
glath Pllesar III (746-728 v. Chr.), in het Britsch 
·Museum. (Vgl. o.a. Sidney Smith & C. J. Gadd, op 
cit. V en XI, 7. sç:1il;?. 9). Als men ·er ook nog pl. 10, 
151 van Gadd's g~oote werk, dat ik bij het schrijven 
dezer recensie · voortdurend naast ·en tesamèn met· 
W eidner heb geraadpleegd, bij haalt, is het stuk in 
Wohurn Abbey veilig en voor altijd als ~en van de 
reliëfs uit het paleis van den krijgshaftigen en pracht- -
Jievenden Tiglath Pilesar II! thuis te brengen. Kortom 
de slotsom, waar W eidner na zijn ef!rste mislukte po
ging, in de addenda et corrigenda op blz. 154-155 
en aan de hand van afb. 116 en 117 eveneens toe 
komt. - Er zijn geen uitdrukkingen van lof en sym
pathie te vinden voor de smetteloos-wetenschap
pelijke wijze waarop W ei d n er steeds dadelijk klaar 
staat om aanvullingen en verbeteringen in zijn werk 
aan te brengen, hetzij ingenio suo, hetzij gevolg ge
vend aan wenken en voorstellen door anderen ge
o pperd. Het meest heeft W eidner aan C. J. Ga d d te 
danken. Inderdaad is het de laatste, de 'deputy kee
per' der Assyrische schatten in het Britsch Museum, 
die krachtens zijn aanleg .en de meer dan waar elders 
t er wereld zoo inspireerende omgeving, de onver
vangbare man is om - overigens zonder een zweem 
van aanmatiging - een werk als dat van Weidner 
voortdurend van zijn controleerende en verifieerende 
bemiddeling te laten profiteeren. Het gaat op ~en 
schrijver van Gadd aan W eidner terug, .dat het 
vraagstuk, waar we het fragment Nr. 15 van het 
Vaticaan, Weidner afb. 13, 15-16 (daar denkt de 
::chrijver aan reliëfs van Tigl~th Pilesar II!, ~evenwel 
met, een vraagteeken) moeten thuisbrengen, is be
slecht. Het behoort, aansluitend bij een brokstuk in 
de Villa Durazzo Pallavicini in Genua-Pegli, Weid
~1cr afb. 57, 66- 68, tot eerr reliëf uit het ,Paleis 
van Assurnasirapli II in Kalah. Zulks is ook met den 
stijl het best te begrijpen, al hebben beide reliëfs (vgl. 
ook W eidner afb. 58 naar een teekening van A. H. 
Layard) al iets van een getemperde en verzachte 
·woestheid, die al van de 9'e eeuw uit, op latere tijden 
in ; de ontwikkeling der Assyrische kunst schijnt te 
wijzen. , 
H~t is echter dringend gewenscht, ons nu niet 

langer meer in kri,ebelige lijntjes binnenin te verlie
zen. Meer zin heeft het, nu een afsluiting dezer regels 

in zicht is, om nog even de groote omtrekken van 
Weid n er 's publicatie, 'in één adem met · Ga d d's 
baanbrekend werk te noemen, te laten uitkomen. Het 
is het veelbelovende begin van, een Corpus 'der A;
syrische reliëfs in kleinere verzamelingen. Een onder
neming van zuiver internationaal-wetenschappelijk ge
halte. Oneindig nuttig en welkom, zij het dan ook 
uit een archaeologisch en kunsthistorisch .oogpunt 
bezie.µ, soms nog in een staat van zuivering van ge
ringe gebreken en tekortkomingen, die stellig nog 
wat kunnen word~n weggewerkt. Een werk, waarin 
de schrijver zich de universeele roeping van de oud
heidkundige wetenschap bewust zijnde, steeds goede 
nota neemt van wat er ook .. door anderen in recht"" 
streeksch of indirect verband met zijn onderwerp 
te berde is gebracht: •Dankbaar maakt W ei d n er 

' ook gebruik van groote publicaties van Engelsche en 
Fransche zijde. (Op t'al van manieren een opmerkelijk 
gunstige toestand: een kostbaar werk als Gadd's pu
blicatie van 1936, is, in verband met protectionis
tische deviezen-regelingen -en uit hoofde van andere 
soms nog meer te betreuren redenen, in Duitschland 
slechts in hoogst enkele exemplaren en dan nog niet 
altijd tot de aandacht waar het recht op had, doorge'." 
drongen) 

W ei d n er · heeft met zijn werk van 1935-1939 
de wetenschap een uitnemenden dienst beweun, 
waar wij hem dankbaar voor zijn. Het is een pu
blicatie, die in leemten en gapingen v oorziet, nu 
zij allerJei reliëfs, van wier bestaan nauwelijks iemand 
af wist, voor direct gebruik in dienst van de archeo
logie heeft klaar gemaakt. Een ondersteuning, waar 
wij allen zoo dolgraag ·een spoedige en voortvarende 
voortzetting van tegemoet zouden zien, bij voorbaat 
diep dankbaar voor hetgene wat in de afbeeldingen 
en den tekst ook van die nieuwe afleveringen zal 
kunnen worden geboden. Weliswaar staat het oorlogs
geweld het welslagen eener dergelijke onderneming op 
het oogenblik nog in den weg. (Of men moest, bij 
wijze van toch nog niet geheel verloren intermezzo, 
een nieuwe publicatie van de Assyrische reliëfs ter 
hand nemen, door den Zwitseischen koopman Ju 1 i u s. 
Weber, die van 1860-1868 in Bagdad vertoefde, 
in 1864 naar Zürich gestuurd, en thans in · het Ar
chäologisches, Institut der Universität Züriéh. De 
korte beschrijving van de hand van A. Baissier, No-

. tices sur quelques monuments assyriens à l'Université 
de Zurich (Genève 1912) is, gezien den geweldigen 
vooruitgang, dien de studie van de Assyrische kunst 
sindsdien heeft: meegemaakt, onherroepelijk verouderd. 
De lijst, die G a d d in zijn groote werk van 1936 
heeft samengesteld, munt uit door zorgvuldigheid 
eri zakelijke pi:eciesheid, doch vraagt zeer dringend 
om afbeeldingen). . 

De bedoeling van het door W eidner aangevangen, 
en- thans stagneerende werk blijft evenwel een fon
kelen de leidster, die haar licht verspreidt dwars dpor 
de somberheid dezer tijden. Laat dit het astrale sym
bool zijn, dat ons zal aansporen om, indien er ooit 
we~r normalere toestanden mochten terugkeeren, het 
onderzoek inzake de kunst van de Assyriërs, op den 
voet van artistieke . bewondering evenzeer als van 

~ 
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wetenschappelijke belangstelling, opnieuw krachtig 
ter hand te nemen. 

Het zijn allereerst wel de werken van Ga d d en 
Weid n er, die ons automatisch in de gewenschte 
richting zullen sturen. Waarlijk de klinkendste hulde, 
die men den schrijvers van beide hierboven àange
vóerde werken, ook van deze maar uiterst ·bescheiden 
plaats, ver van alle Assyrische grootschheid in musea, 
kan toezwaaien! · 

1:eiden, 16 Juni 1944 C. KERN 

* * 

Brieven uit hef Archief van Mari (Tell Hariri) . 
II. • 

Naar aanleiding van: Archives . rcyales de Mari.- II: 
Lettres, publiées par Charles-F. JEAN. Parijs, 
Librairie Orientáliste P. Geuthner, 1941 (4to, 
CLIX blz.) = Musée du Louvr~. Département 
-des Antiquités O.rientales. Textes Cunéiformes, 
Tome XXIII. 

In den winter 1932/ 33 werd door de expeditie van 
het Öriental Institute der Universiteit te Chicago 
onder leiding van .onzen landgenoot Professor Henri 
F ra n k f o rt in de puinhoopen van den N ebotempel 
te Chorsabad (het oude Dûr-Sarrukîn) een uiterst be
langwekkende vondst gedaan. Het was .een kleitafel 
met de bijna volledige lijst der koningen van Assyrië, 
van het eerste begin af tot aan de regeering van 
Assur:-nirlri V (753-746 v. Chr.) toe, den onmiddel
lijken vo01:ganger van den g:rooten Tiglatpileser III. 
In dit documeQ.t zijn de namen van niet minder dan 
107 Assyrische kpningen opgeteld, met 'de namen 
van hun vaders en met het aantal van hun ;reg:eerings
iaren, waaraan in vele gevallen nog belangwekkende 
historische aanteekeningen zijn toegevoegd. Het do
cument . werd blijkens het onderschrift opg.eteekend 
ged~rende ~ he~ tweede eponymàat van Adad-bP/a
ukîn, d.w.z. v9lgens o.nze jaartelling in het jaar 738 
v. Chr., en wel door een zekeren Kandala.nu, schrij-

. ver van den tempel te Arbela, naar een ouder origi
neel uit de stad Assur. Het is een historische oor
konde v~n den aller~ersten rang, waardoor de reeds 
eerder bekende lijsten uit Assur (vooral die van 
Essad Na s sou hi, vgl. AfO -IV, 1927, blz. 1-17) 
worden gecompleteerd. Dit nieuwe document biedt 
niet slechts de oplossing van menig raadsel, · maar 
het plaatst ons tevens voor een reeks van nieuwe 
problemen, waarop men tot in alle bijzonderheden 
eerst· dan zal kunnen ingaan-, als de publicatie van 
den tekst in zijn vollen omvang voor ons bereik-
baar is. · 

Dat deze publicatie tien jaar lang werd vertraagd, 
is ten zeerste te betreuren. Eerst in de jarzn 1942/ 
43 werd door A. Po e be 1 de volledige tekst van 
deze koningslijst . uit Chörsabad in de beide eerst.e 
jaargangen van het Journal of Near East Stiidies 
gepubliceerd en uitvoerig behandeld. De afleverin
gen van dit nieuwe Amerikaansche tijdschrift zijn 
door den oorlogstoestand helaas buiten ons bereik. 
Slechts de laatste van de drie afleveringen kwam 

onlangs van Chicago langs den omweg over -Ankara 
in het bezit van E. F. Weid n er, thans hoogleeraar 
aan de Universiteit te Graz. Deze aflevering bevat 
o.a. de volledige lijst der Assyrische koningen met 
hun regeeringsgetallen volg.ens de berekening van A. 
P o e b e 1. Bovendien stond aan W ei d n e r (behalve 
een onduidelijke photo van de voorzijde) een voor
treffelijke photo der achterzijde van deze kleitafel 
ter beschikking, gepubliceerd in het Engelsche tijd
schrift The Sphere van 7 April 1934. Op grond van 
dit materiaal heeft hij in · het zooeven verschenen 
nummer van het Archiv für Orientfor.schung (afge
kort AfO) XIV, 5/6, 1944, blz. 362-369 de achterzijde 
(beginnende met ko.ning Ellil-nlî$ir II, 1430-1425 v. 

· Chr.) ontcijferd en getransscribeerd en er, naast vele 
belangrijke opmerking~n, de volledige lijst der 116 
Assyrische koningen met hun jaartallen volgens zijn 

~ eigen berekening aan toegevoegd. 
Door dit nieuwe materiaal · vertoonen zich enkele 

van de historische gegevens, in ons eerste artikel 
over de brieven uit het archief van Mari (boven 
blz. 55-58) naar voren gebracht, in een ander licht. 

· Wij beginnen met de correctie van een drukfout en 
met enkele aanvullingen. Op blz. 57, 2de kolom, moe
ten de regels 17 en 18 van boven van plaats verwis
selen. Mijn bedoeling was, dat omstreeks het midden 
der 18de eeuw v. Chr. door de Amorietische vorsten 
van Mari, Jagitlim en daarna diens zoon Jabdulim, 
met de Assyrische vorsten een verdrag werd geslgten, 
waardoor wederzijdsche aanvallen werden belet. Deze 
Assyrische vorsten zijn blijkbaar eveneens van Amo
rietischen bloede geweest: !La-kabkabu (vgl. over 
hem Thureau-Dangin RA XIII, blz. 144 en 191 
v.v.) en diens zoon(?) , de groote koning Samsi
Adad, I (1729-1697 v. Chr. volgens Weidner). 
Hier past het eerste vraagteeken op grond, van de 
nieuwe gegevens. In de lijst van Chorsabad verschijnt 
llii-kabkabu (of Ilu-kapkapi volgens de spelling van 
W e i d n e r), de zoon van J azkur-ilu, als de 25ste 
koning, terwijl Samsi-Adad I, de zoon van e~n vorst 
van denzelfden naam, als N° 39 door dertien regee
ringen van dezen is gescheiden, De oplossing van 
deze moeilijkheid is eenvoudig. Men moet twee vor
sten van den naam lla-kabkabu onderscheiden, waar
van de tweede, de vader van Samsi-Adad, npg niet 
in het bezit van de hoofdstad Assur is geweest, zoo
dat er geen aanleiding was,, zijn naam als lla-kabkabu 
II in de lijst op te nemen. Wel komt 1echter de vraag 
op, of inderdaad al de oudere koningen der lijst van 
Chorsabad (No. 1-30) met hun voor het meeren~ 
deel Churrietische of Amorietische . namen werkelijk 
reeds over geheel Assyrië hebben geregeerd. Men 
moet rekening houden mei: de mogelijkheid, dat de 
voorvaderen van usurpatoren (zooals van Samsi-Adad 
I) als het ware achteraf gelegitini·eerd en om zuiver 
politieke redenen ten omechte in de koningslijst op
genomen werden. 

Dit zou een soortgelijk geval zijn als bij de oudste 
koningen uit de dynastie der Kassieten, die in de 

·Babylonische koningslijsten zijn opgenoemd, hoewel 
zij in geen geval in. Babylon hebben g.eresideerd noch 
over geheel Babylonië kunnen hebben geregeèrd. M·en 
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moet, .zooals reeds op blz. 57 a werd aangeduid, ern
stig rekening houden me.t bepaalde politieke strek
kingen van deze lijsten. Bij de Assyrische koningen 
is het vermoedelijk het streven geweest om de heer
schende dynastie vast te knoopen aan het machtige 
(voor ons helaas nog steeds nevelachtige) rijk van 
Chanigalbat, den voorlooper der rijken van Churri 
en van' Mitannu. Bij de Kassietische koningen is de 
strekking duidelijker : de legitimiteit van de dyn,astie 
rechtstreeks te doen aansluiten bij de laatste konin
gen der dynastie van Larsa en daarmede bij de ko
ningen van het Nieuw-Sumerische rijk. De verbin
dende schakel was in dit geval het landschap Jamutbal 
of Emutbal in he~ Zagros-gebergte, dat de zetel zoo
wel van de oudste Kassieten alsook van Kudur
mabuk, den vader der koningen Warad-Sin en Rîm
Sin is geweest. Vandaar ook het eigenaardige feit, 
reeds eerder opgemerkt (vgl. Böhl, ML V II, blz. 48), 
dat nog de latere Kassietische koningen niet alleen 
in de taal en den vorm van hun opschriften, maar 
zelfs in hun füullituur zorgvuldig den stijl der ko
ningen van Isin en van Larsa nabootsen. Weer anders 
is het gesteld met de lijsten der oudste dynastieën, 
die aan die van Akkad voorafgaan. Daar is een anti
Sumerische en pro-Akkadische strekking duidelijk 
te bespeuren. Vandaar, dat de machtige Sunierische 
·dynastie van Lagas in deze oudere lijsten met stil
zwijgen wordt voorbijgegaan, terwijl in de plaats daar
van de gelijktijdige ephemere koningen van Mari, 
AkSak en Kîs, die a ls voorloopers der dynastie van 
Akkad' werden beschouwd, als dynastie )\-XIII prij
ken (vgl. JEOL I , blz. 125). Deze lijsten zijn geens4 

zins enkel uit . historische belangstelling saamgesteld 
en moeten door ons met een kritisch oog worden 
bekeken. 

De laatste en wellicht (naast Dungi of Sulgi) 
grootste koning der Sumerische renaissance was Rîm
Sin, de oudere tijdgenoot en tegenstander van den 
grooten Hammurabi van Babylon. Tot nu toe meende 
men, dat zich het rijk van dezen Rîm-Sin met de 
hoofdstad te Larsa ioover naar het Noorden zou -
hebben uitgestrekt, dat hij als een der onmiddeilijke 
voorgangers van Sam.Si-Ad.ad I ook over A ssyrië zou 
hebben geregeerd. Deze meening (die o.a. ook werd 
voorg.estáan door B. Mei s s n er, Könige Babyl:)
.niens und Assyriens, blz. 95) berustte, zooals de lijst 
van Chorsabad thans aantoont, op een vergissing. 
Men had (met Weid n er,, Die Könige vOn Assy
rien, MV AeG 1921, 2. blz. 42....'.....46) te verstrekkende 
historische gevolgtrekkingen af geleid uit de onze
.kere aanvulling van een verminkten naam in het 
kleine brokstuk der koningslijst uit Assur VAT 
11554, Vz.r. 4 (gepubliceerd KAV No. 15). De 37ste 
.koning van Assyrië heette echter blijkens de lijst 
van Chorsabad niet Rîm-Sin, maar Naram-Sin,' en 
hij is de zoop. geweest van zijn voorganger op deri 
Assyrischen troon Puzur-Assur II en d e kleinzoon 
van den grooten koning Sarrukin of Sargon I uit 
het oude geslacht van koning · llusuma die op zijn 
beurt zijn invloedsfeer ·tot over het oude Sumerië 
had uitgestrekt. Dat koningen uit deze dynastie, die 

.na een regeering van eenige eeuwen door den Amo
rietischen usurpator Samsi-Adad I werd verjaagd, op
zettelijk namen der grootste koningen uit de ·oude 
en machtige dynastie van Akkad hebben aanvaard, 
is begrijpelijk. Narëlm-Sin is trouwens een gewone 
naam' in deze periode, die o.a. ook door een der'· 

·vorsten van Esnunna werd gedragen (evenals ook 
door een ziener van dien naam, zie beneden in brief 
No. 15). Van een heerschappij van het rijk van · 
Larsa over Assyrië onmiddellijk vóór de periode 
der brieven . uit Mari moeten wij afzien. 

Thans een enkele aanvulling bij de in het vorige 
nummer behandelde brieven uit Mari, die door Ch. 
F. Jean in spijkerschrift geautografeerd zijn. In 
brief N° 5 was sprake van o.a. honderd vrije burgers, 
die Jasmah-Adad, de Assyrische stadhouder vanMari, 
in opdracht van zijn vader, den koning Samsi-Adad I, 
naar Qata.num moet zenden. Deze stad Qatia.num nu 
ligt, ~ooals G. Dos sin (RA XXXVI, blz. 50 vlg.) · 
reeds op grond van andere gegevens heeft opgemerkt, 
aan de overzijde van de groote Syrische woestijn, on
geveer tien dagrei~en van Mari verwijderd. Zij is 
identiek met de uit de Amarna-brieven (ed. K nu d t
z on No 52-55) bekende stad Qatna, gelegen bij 
Hamat aan den Orontes op de plaats van den tegen
woordigen puinheuvel Misrife, vermaard ook 1 door de 
opgravingen van den graaf :du Mesnil du Buisson. 
Dit is een bewijs t e meer voor de uitgestrektheid van 
de invloedsfeer der vorsten van Mari ·en voor de 
veiligheid der verbindingswegen. 

N ° 10, waarvan de inhoud over 't algemeen dui
delijk is, schijnt met een spreekwoordelijk gezegde te 
beginnen. "Zij zit aan den rand (eig. het hoofd) van 
het veld" zou kunnen beteekènen: "ik ben aan 't eind 
van mijn kracht of van mijn geduld" ; vgl. de uit
drukking re.S- eqli.SU ka.Sa.du "het veld ruimen" (eig. 
den rand van zijn veld bereiken) in de omina-teksten. 

D e volgende nummers 11-19 behooren eveneens 
in de periode der Assyrische overheersching van 
Mari onder J asmab-Adad, dus vóór de herovering 
van het rijk van Mari door Zimrilim. 

NO 11 is ·stellig een brief van Jasmab-Adad aan zijn 
vader Samsi-Adad. Misschien beteekent de naam 
Adda hier eenvoudig "mijn vader" of "vadertje" (dus 
= abia). In dit geval heeft ook deze brief betrekking 
op de voorgenomen reis. Zijn vader (of Adda.) heeft 
vroèger een zekeren Itam-bisir wegens bericht over 
deze reis tot hem · gezonden. De inhoud van diens 
boodschap is wegens verminking van den tekst on
duidelijk. Op de achterzijde van dit fragmenl!arisch 
bewaarde schrijven vraagt hij zich af, of hij de r~.is 
zal aanvaarden en laat hij de. beslissing over aan z1Jn 
vader (vgl. den index. bij J e an, noot 1). 

N ° 12 is een brief van Itamri-ilam aan "mijn heer", 
vermoedelijk aan Jasmab-Adad. Slechts weinige r~~els 
zijn onverminkt bewaard gebleven. D e schnJver 
spreekt over boden, die hij naar Hana (gelegen aan 
den Eufraat, dicht bij de uitmondïrig van den tJabür) 
heeft gezonden; hij verzoekt Hard4m en Jaqim-Adad 
tot hem te zend~n en spreekt .in ,r. 22 v. over de 

' 
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herhaalde zending van een boodschapper aan den 
koning Samsi-Adad. 

N° 13 werd bewerkt door wijlen F. T hu re au
D an gin, RA XXXVIII, blz. 41 vv. Van dit nummzr, 
vermoedelijk voorloopig het laatste, dat van deze 
Revue te Parijs is verschenen, schijnt helaas nog geen 
exemplaar ons lànd te hebben bereikt. Wij beperken 
ons tot een korte inhoudsopgave, zooals wij die 

' meenen te begrijpen. De brief is geschreven door 
Samada-agum aan "mijn heer" (Jasmab-Adad ?) . Na 
de inname van de stad Zibat was sprake van een 
tocht van mijn heer naar Mara (of Ba:ra, r. 4). Daar 
mijn . heer geen knechten naar Zibat stuurde, hèeft 
de schrijver van den brief gemeend, dat mijn heer 
naar zijn land was teruggekeerd en dat hij hem_ zijn 
aandeel aan den buit moest zenden (r. 8: zitti belia 
lusari ). Dus zond hij het aandeel ( ziti aan te vullen 
in r. 9) door v.ier knechten. Mijn heer echter be
weerde, dat de knecht (d.w.z. de schrijv.er van den 
brief) nog grooter buit zou hebben behaald (r.11: 
wardum sallatam rnattam ilqi). Dus heeft deze de 
officiers en hoofdlieden (r. 12 : rab-pirsim u laputtl) 
gevraagd hem het ontbrekende deel en de portie (r. 
13: zitti isqam) te geven. Hoewel hij drie of vier 
dagen wachtte, zijn deze offers er eèhter slechts 
op mt geweest, hun buit te vermeerderen en hem 
niets daarvart te geven (r. 16-18: salatam . . . . sumu
dim u aiäsi mimma la nadanim). Op den vijfden dag 
liet hij zes grenadiers aantreden en zond hen naar hun 
heeren terug:- Daarna riep hij de verschillende offi
ciers en diende hun de volgende berisping toe (r. 24: 
siptam kïam addin umrrzami, . vgl. voor siptum "be
risping" T hu re au Dan gin, Orientalia, vol. 12, 
1943, blz: 110 vJg.): dat aan mijn heer .een ruim aan" 
deel toekomt (r. 25: maduma isiqti b? lia) en dat de 
opperhoofden, schrijvers en officiers, als zij het aan
deel niet uitleverden, ·een zware zonde begillgen tegen 
de goden Dagan en Ibir( ?) en teg:en de vorst.en Samsi
Adad en Jasmag-Adad (r. 27-30: asak Dagan enz. 
rab-Amurrim ·enz. ikul), wie van hen dan ook de aan 
den grenadier toevertrouwde buit zou hebben weg
genomen (r. 30: sa salat redïm iteru). Bovendien liet 
hij hen bij den koning zweren, echter zonder succes. 
S~dert deze berisping waren nog geen tien dagen ver
streken (r. 33: war ki siptia umu 1 Okam ui Wa$i), toen 
kwam :een brief van uw vader (dus van Samsi ... 
Ada:d ?), waarin stond, dat degene onder de knech.J 
ten een misdaad heeft begaan (r. 35: asaki ikul), die 
iets van den buit heeft weggenomen. Mijn heer moge 
de zaak laten onderzoeken! De schrijver heeft niet 
uitvoerig kunnen schrijven (r. 38 v.: kîma 'watrë;tim 
ana betia la aspuram); hij eindigt met de gebrui
kelijke mededeeling omtrene den welstand der trne
pen van mijn heer. 

N° 14 is een brokstuk ·zonder adres, waarvan geen 
enkele regel volledig bewaard is gebleven. In r. 5 en 
6 worden Samsi-Adad en Jasmab-Adad naast elk;ander 
vermeld. 

N° 15 is de eerste der vijf brieven '(N°• Vi--19) , 
van !Sme-Dagan, . den lateren . koning van Assyrië 
(1696-1657 v. Chr. volgens W,eidner) aan zijn 
broer Jasma6-Adad. Waarschijnlijk is de laatstge-

noemde de oudste der beide broets geweest, zoodat 
ISme-Dagan eerst na diens. vroegen dood kroonprins 
werd. Ook deze brief is slecht bewaard; de lacunes 
kunnen echter voor _het meerendeel aangevuld wor
den. De brief handelt over een ziener N arëim-Sin 
(een gewone naam in dien tijd), die door den koning 
(Samsi-Adad) naar de vesting Situllim zou worden 
gezonden. Tot nu toe heeft deze Naram-Sin bij ISme
Dagan vertoefd en heeft hij hem· ten dienste gestaan 
(r. 16: sa ina rësia izzazu). Als de koning nu een 
ziener naar Situllim wil zenden, zal hij hem aan den 
kqning ter beschikking stellen. Situllim is immers een 
open stad(?), waar geen ziener aanwezig is. De twee
de helft van den brief (van r. 30 áf) handelt over de 
hernieuwing van de torens of pilaren (r. 30: ana 
ÎSd• • V d V• ) d' d d · zmatim su uszm , ie aar moeten war en opge-
richt, waar de koning het beveelt, en over de restau
ratie der poorten van den tempel van den god Dagan. 
Het voo_rbeeld hiervoor is het paleis van Kurda, dat 
de adressaat in al zijn . pracht kent, evenals . ook de 
omstreken van Kurda (de residentie van den naam
genoot van den grooten Hammurabi). 

N° 16 is reeds uit dyn tijd van opkomende onlusten 
en gevaren afkomstig. ISme-Dagan stelt zijn (w.ellicht 
ouderen, maar zwakkeren) broer in dezen brief niet 
minder dan drie keer gerust: "Ik ben behouden ge
bleven . . . . uw hart make zich in geen enkel opzicht 
bezorgd (r. 4-6 aan te vullen: salmaku .... mimma 
libbaka la tanabbid) . ... de veiligheid van de hulp
troepen heb ik verzekerd; gij behoeft u over Mari 
niet ongerust te maken. De heden uit de vesting van 
Mari bevinden zich hie~ , biJ mij; wees dus in geen 
·enkel opzicht bezorgd." Uit dezen brief blijkt, dat 
de karakteristiek, die wij aan het eind van het eerste 
artikel van Jasmah-Adad hebben gegeven, juist was. 
Hij is allesbehalvev een held geweest. · ·. 

N° 17 verplaatst ons te midden van dezelfde ge
varen. De brief, waarvan de voorzijde slecht bewaard 
is gebleven, handelt over de zending van berichten 
en van troepen. De achterzijde luidt: "Nu heb ik 300 
soldaten onder Rë"i'-ilum naar u toegezonden; deze 
soldaten zullen u bijstaan." 

N° 18. Deze brief handelt, als wij de belangrijkste 
uitdrukking goed begrijpen, over een gedeporteerde 
(nasïbum), die gevlucht was, waarna zijn broeder 
in zijn plaats naar de hoofdstad Mari moest worden 
gezonden. Later werd ook de vluchteling zelf in 
de stad Sagaratim gegrepen en op last van de Assy
rische overheerschers terechtgesteld. Het gevolg. van 
deze willekeur was een oproer onder de bevolking van 
de stad Sagaratim tegen het Assyrische bewind. De 
Assyrische prins ISme-Dagan bericht over deze ge
beurtenissen aan zijn broeder, den Assyrischen stad
houder, ongeveer het volgende: "Mij gaat het goed. 
Het gebied van Ekallatim (in Noordelijk Babylonië. 
de residentie van ISme-Dagan) en van Jab-rura (bij 
Sippar ?) heb ik ten strijd~ opgeroepen (r. 6 ut.ebbib. 
eigenl. heb- ik gewijd; mogelijk is ook de· opvatting: 
heb ik van vijanden gezuiverd; vgl. echter No 1, 
r. 10). Toen ik het gebied van Ra~aba in Jamutbal 
opriep (of zuiverde), hebben qe opperhoofd~ (su-
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gagu "sheiks") mij het volge~de medegedeeld: "E~n 
gedeporteerde, die naar .Man gedeporteerd was, 1s 

gevlucht (nasïhu sa aha Mariki nasbu ibtaliqma) : 
zend dus zijn v broeder hierheen in zijn plaats naar 

Mari (abasu annanum ' ana pu~atisu ana Mariki 
[ turdam])!" Dit hebben 'zij gezegd .. " Gij moet 
weten, dat er in Sagaratim terwille van de gedepor- ' 
t eerden eefi oproer is ontstaan (r. 30 vv.: widi assum 
nasibi ina Sagaratim sartum ibb_asi). · De koning had 

, hem (n.l. den gevluchten dwangarbeider) daarlaten 
t erechtstellen (r. 33 v.: sarrum napislasu asranum 

• iduk)!" 
N° 19 handelt eveneens ov.er wederzijdsche be

richten tijdens den opstand, die door !Sme-Dagan 
aan zijn broer worden medegedeeld. De aanvulling 
ana Jasmab· Adad is in den eersten regel zoo goed als 
zeker. Daar slechts het eind van de meeste regels 
bewaard is gebleven, zien wij hier af van een poging 
tot aanvulling en vertaling. 

De inspanning;'ll~an den Assyrischen prins om de ' 
vijandschap alom te onderdrukken en om zijn zwak
ken broeder moed in te spreken is ver~eefs geweest. 
:De tegenstand, die hij alom ontmoette, was een natio
nale beweging, waarvan de ziel is geweest de laatste 
nakomeling van de -Ooor de Assyriërs verdreveru 
dynastie: Zimrilim. Deze Zimrilim heeft straks na de 
behaalde overwinning den troon van Mari beklom-

' men. Met zijn glansrijke regeering werd een nieuwe 
bloeitijd in de geschiedenis van deze aloude stad in-
geluid. 1 

Over den bevrijdingsoorlog zelf, die niet lang kan 
hebben geduurd, ontbreken tot nog toe de nadere be
richten. Dat de bevrijding van Mari nog tijdens het 
leven van den grooten Assyrischen koning Samsi
Adad I moet hebben plaats gehad, is duidelijk, d~ar 
anders de weinige jaren tusschen den dood van Samsi
Adad en de verwoesting van Mari door d_e Babyloniërs 
onder Hammurabi te kort zouden zijn voor den bouw 
van het reusachtige paleis en ook voor de uitgebreide 
correspondentie van koning Zi'mrilim met de onder
worpen vorsten en met dè bevriende hoven. 

Het is immers aan geen twijfel onderhevig, dat alle 
nu volgende brieven (No. 20-41) uit de regeering van 
dezen koning Zimrilim afkomstig en voor het me.er.en
deel a:an hem persoonlijk gericht, zijn. Met het adres 
"aan- mijn heer" (ana be lia) is van nu af uitsluitend 
deze koning Zimrilim bedoeld. Dat hij een der mach
tigste en rijkste vorsten van zijn tijd geweest is, 
blijkt uit de uitgestrektheid van zijn door A. Par
r o t opgegraven paleis en , door den omvang van 
zijn correspondentie. Desondanks was zijn heerschap
pij van het begin af bedreigd door machtige concur
renten, waarvan de gevaarlijkste de groote ~ammu-
rabi van Babylon geweest is. 

Van deze concurrentie tusschen de beide konin
gen Zimrilim en Hammurabi getuigen de brieven 
No. 20-32, die wi] in het volgènd~ artikel hopen 
t e behandelen. Zij zijn afkomstig van een zekeren 
Ibalpel, die in opdracht van den kon~ng van Mari 
aan het hof te Babylon de rol van zaakgelastigde of 

resident vervult en die zijn koning in 't geheim over 
alle gebeurtenissen. en stroomingen aan dit hof in
licht. 

De vraag ligt voor de hand, waarom de Assyrische 
invloed in den concurrentiestrijd der groote mogend
heden plotseling was uitgeschakeld. Het Assyrische 
rijk, dat zooeven nog onder een koning als Samsi
Adad de lakens had uitgedeeld, raakte· nog gedurende 
diens leven en regeering opeens op den achtergrond. 
Er is geen sprake van, dat Zimrilim ook over het 
eigenlijke Assyrië zou hebben geregeerd. De reden 
van deze plotselinge verzwakking der . Assyrische 
macht moet verder in het Noorden .en in het Noord
W esten worden gezocht. 

l\'len zou kunnen denken aan een versterking (wel
licht door een verbond met de Kassieten) .en aan een 
plotselingen aanval . van die mogendheid, waaruit 
twee eeuwen later het rijk van Mitannu is gegroeid, 
dat zijn macht nog in den Amarna-tijd over Nineve 
heeft uitgestrekt. Tusschen Samsi-Adad I (1729-
1697 v. Chr.) en Asfur-nir.ari I (1496_:_1471 v. Chr.) 
had in Assyrië geen enkele koning eenige macht noch 
beteekenis, en zelfs de opschriften OJltbreken gedu
rende deze eeuwen daar zoo goed als geheel. Over de 
bijzonderheden, die ook in verband met de in het 
beroemde hoofdstuk Genesis 14 veronderstelde po
litieke situatie van belang zouden kunnen zijn, tasten 
wij voorloopig nog in het duister. 

Leiden, 1 September 1944 F. M. Ttt. BöHL 

IRANICA 

CLEMENT HUART ET LOUIS DELAPORTE, 
L' Iran antique, Élam et Perse et la civilisati:m 
iranienne. Nouvelle édition refondue de la Perse 
antique. Parijs: Édition Albin Michel, 1943 (8vo, 
XXXII en 516 blz., ' 16 platen, 75 tekstill., 3 
kaarten) = L'Évolution de l'Humanité, Synthèse 
collective, XXIV, dirigée par Henri Berr. Pre
mière section, V. - Le monde antique en marge 
de l'Empire romain II. 

Dit in de serie L'Evolution de l'Humanité uitge
komen boek is een nieuwe, meer uitgebreide uit
gave van Hu art, La Perse antique, dat in 1925 is 
verschenen. De uitbreidi'ng is omvangrijk, want . ter
wijl het oudere werk na een inleiding over de geo
graphische gesteldheid van Iran en de in dat ge
bied gebruikelijke talen en letterteekens bjjna on
middellijk overging op de geschiedenis van het Me
dische en het Achaemenidische Rijk, wijdt het nieuwe 
boek eerst een uitvoerige bespreking aan de proto
Iraansche beschaving, zooals die d? laatste tientallen 
jaren i_s afgelezen uit de resultaten van de opgra
vingen, en aan de oude geschiedenis van Elam, 
zooals de Sumerische, Babylonische en Assyrische 
bronnen die inmiddels hebben doen kennen. Daarop 
volgt dan weer het vervol.g van Huart'·s oorspro°:
kelijk.e tekst, waarin de uitt,evër, naar hij meede~~t, 
slechts zulke wijzigingen aanbracht als noodz~kehJk 
waren geworden door de nieuwste onderzoekingen. 

Het is in den laatsten tijd steeds duidelijker ge
worden, dat zoowel voor de geschiedenis van het 

1.------------------------------------------------------•toa=-----------------~-------------··, -·---·--... ".-__..._,,_.,_ 
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geestesleven der menschheid als voor die der ar
chaeologie Iran van de grootste beteekenis is ge
weest. Daarom is een werk als dit, dat. alle tijd
perk~n doorloopt tot aan ·den ondergang van net 
Sassanidische Rijk toe, een welkome aanwinst. Het · 
belangrijkste deel ·ervan vormen natuurlijk De 1 a-
P ort e's aanvullingen, die op de nieuwere gegevens 
berusten. In de eerste plaats het óverzicht over 1de 
praehistorischè beschaving van het merkwaardige ge-: 
bied. Langen tijd heeft Susa alleen gestaan voor 
deze periode: de Fransche opgravingen hadden haar 
tot een klein eiland van kennis gemaakt te midden 
van een mistige zee van onkunde. Thans is de mist 
ten deele weggetrokken en de eenzaamheid ver- -
braken: Susa bleek te behoor·en tot een uitgestrekt 
cultuurgebied, dat ·niet alleen het bewoonbare Iran 
omvatte, maar ook nog verder naar het Oosten 
doorliep. Het middelpunt van deze beschaving niet 

.. slechts, maar ook de bakermat ervan, ·lag volgens 
De 1 a port e op de Iraansche hoogvlakte; vooral 
het door Ghi r sm an opgegraven T epe Sialk toont "" 
duidelijk de vroegste ontwikkeling. Het aardewerk 
heeft in den beginne nog slechts geometrische ver
siering, huisdieren vermeerderen eerst geleid~lijk in 
soortenaantal, koper is wel al gauw bekend, maar 
aanvankelijk nog slechts zeer spaarzaam gebruikt 
voor eenvoudige sier,aden. Sialk II vertegenwoordigt 
een belangrijke phase in deze cultuur: dan worden 
de eerste kleisteenen in de zon gedroogd, het paard 
blijkt getemd te zijn, en op het aardewerk ver
toonen zich voor het eerst de bekende bokken- en 
vogelrijen, die vervolgens ingang vinden over heel 
Iran, zoodat er eeri zekere cultureele eenheid schijnt 
te ontstaan van het Westen naar het Oost.en. Die 
eenheid wordt pas ·weer verbroken als in l:iet derde 
millennium v. Chr. Elam Sumerische elémenten gaat 
overnemen en dooi:geven. 

Op de beschrijving van het centrum op de hoog
vlakte volgt die der nederzettingen aan de peripherie, 
een reeks, die loopt van T epe Giyan in het Zagros
gebergte tot aan Persepolis in het Z.O. De invloed 
van de hoogvlakte gaat echter nog verder dan P.er
sepolis: over Per sis heen bereikt hij Makran en. 
Beluchistan, waar de Iraansche beschaving samen
smelt met de inheemsche. Uitstraling naar het W es
ten meent de schrijxer waar te nemen in het gebied 
ten Noorden van de Kaukasus, waar- de vazen van 
Maikop haar zouden bewijzen, en in Sumer, waar 
ze tot uiting zou komen in de glyptiek. Van alle 
kenteekenen der proto-Iraansche beschaving is de 
beschildering van het aardewerk het meest karak
teristieke. Als we dus wiUen zien," hoe lang het in
heemsche bleef voortleven, dan zullen we in de 
eerste plaats uitzien naar de bekende vazenmotieven. 
Terwijl in· sommige streken, zooals in Susa: deze 
sierkunst niet langer bleef voortleven dan de Sar.
gonidische tijd, en ze in het Noorden in Tepe Hissar 
al vroeg moet vluchten yoor de zwart-grijze cera
miek, die mogelijk ·uit de Turkmeensche steppen 
stamt, bleef ze elders tot ver in het tweede millen
nium v. Chr. in eere. Zoo b.v. in Tepe Giyan in de 
Zagros. 

De historische tijd begint voor Iran veel en veel 
later dan voor Mesopotamië; hij komt ~genlijk pas 
wanneer de Iraansche ;stammen zich reeds een paar 
eeuwen in het land hadden gev.estigd. De landstreek 
Elam vormt hierop ·echter .een uitzondering. Zijn 
ligging bracht het in aanraking met Sumer, waardoor 
het volk al vroeg werd geïnspireerd tot het scheppen 
van een eigen schrift. En dat niet alleen .. maar het 
wordt herhaaldeliik vermeld in de teksten van zijn 
Mesopotamische bµren. Er ziin z90 een vrij groot 
aantal gegevens voor een _geschiedenis van Elam, , 
al is dat tot !JU toe nog een geschiedenis,, waarin 
groote hiaten gapen en de groote lij~ dikwijls wordt 
af gebroken. De verhouding van ·•Elam tot Meso
potamië is een eindeloos zich herhalend relaas van 
aanvallen en overvallen geworden. Vele van de be
schreven expedities waren ongetwijfeld van geringe 
omvang; welvaart en vooruitgang zouden haast on
mogelijk zijn geweest als dit niet zoo was. Maar 
daartusschen door kwamen er töch ook regelrechte 
veroveringstochten ··voor, die aan den eenen of aan 
den anderen kant tijdelijk de onafhank2lijkheid 
ded~n verloren gaan. 

Sêdert Sargon was Elam nauwer verbonden met 
Mesopotamië: Naram-Sin richtte in Susa bouwwer
ken op, en de Akkadische beschaving begint gedeel
telijk de Elamitische te verdringen. Terwijl te voren 
de Elamiten hun eigen, nog onvertaalbare schrift 
gebruikten, nemen ze nu dat der Akkadiërs over, en 
zelfs komt het Akkadisch in gebruik naast de lands
taal, om er in eere te blijven tot aan den Achaeme
nidischen tijd toe. Ook aan aardewerk en glyptiek is 
het verdwijnen der inheemsthe traditie na te gaan. 
Dit alles weerspiegelt de politieke verhoudingen: 
Elam is meer onder de heerschappij van de bewoners 
der vlakte dan dat het geheel onafhankelijk is ot zelf 
in de vlakte op verovèring uitgaat. Toch kwam dit 
laatste ook_ wei voor; zoo maakte Elam, door Ibi-Sin 
gevangen te nemen, ·een einde aan de derde dynastie 
van Ur, en daarmee aan alle politieke macht van het 
oude Sunier. Maar kort daarop werd Elam weer door 
den koning van Larsa ·veroverd, en daar.mee eindigde 
Óok voor Elam een historische periode: die van het 
koningschap. Als later Elam weer vrij is, stáat het 
onder een Hoogen Commissaris, die zijn stadhouder
schap blijkbaar aan de goden ontleent. Merkwaardig 
is, ·.qat een magistraat trapsgewijze opklimt tot deze 
hoogste waardigheid. 

In de periode der hooge commissarissen beginnen 
de Kassiten uit het Zagrosgebergte naar de viakte 
op te dringen. Zoo duister de eeuwen van hun 
heerschappij over Babylonië" zijn, even duister en 
onbekend. is de gelijktijdige ,geschiedenis van Elam. 
Als het licht weer schijnt blijkt Elam opnieuw een 
koninkrijk te zijn, en weer begint het eeuwenoude 
verhaal van. Babylonische overwinningen op Elam 
en Elamitische successen tegen Babylon. Na één 
der laatste wordt in de twaalfde eeuw de beroemde 
wetstèle van Hammurabi naar Susa overgebracht. 
Vanaf de helft der 12de tot aan het ·einde van de 9de 
eeuw ontbrek~n opnieuw de Elamitische teksten. As
syrische bronnen vullen echter de lacune aan, want 
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nu komt de tijd .van de Assyrische ·veroveringstoch• 
fen, die · ook Elam niet sparen . . Het is ten slotte 
Assurbanipal, die ·susa verwoest en voor goed ·?en 
eind maakt aan de zelfstandigheid · vari · Elam. · 

In een uitgebreide' studie ovér één bepaald onder..:· 
werp kan een · s·chrijver· zich veroorlovèn, alle theo
rieën te bespreken, die naar aanleiding van zijn on
derwerp zijn verkondigd; in een vee1omvattend werk 
als dit kan hij -dat · natuurlijk niet" en niemand zal 
van hem verwachten, dat hij op elk onderdeel 
ervan alle zoeklichten laat schijnen waarmee het 
reeds dÖor verschillende gdeerden beschenen is. N1et
t·emin moet het toch eigenlijk den J lezer duidelj.jk 
worden waar de IJelangrij):l:ste _problemen ligg.en, al 
worden die niet uitvoerig voor hem uitg.ewerkt. En 
q u dit punt schiet dit overigens zoo iriteressantz 

. ~erk w'el eenigszins te kort. Om slechts enkele 
voorbeelden te noemen: de verhouding tusschen de 
proto-Iraansche _en de zeer vroege Noord Syrische 
en Assyrische beschavingen, die ook met ·dierorna~ 
menten besèhildel'lt aardewerk kenden, wordt niet 
bespróken; de lezer kan gema~kelijk den ·indruk 
krijgen, dat de Ubaidcultuur van Sumer de oudste 
beschaving was die het vermelden waard. is. Proto
iraanschê invloed wordt - wel verondersteld in 
Beluchistan, maar de Indusbeschaving bespreekt de 
schrijver niet, -0fschoon .er toch ook daar be\Yjjzen 
zijn voor een zekere samenhang _m.et Iran. Het ver
band tusschen de Pro to-Iraniërs en dl;! Sumeriërs 
blijft eveneens onbes,proken. Het f?it, dat er ook 
nog andere meening·en bestaan dan die van Dela-. 
p_o r te wordt voor den oninf!ewijçlen lezer v~rder 
eenill.szins verbor,iten gehouden. hoewel dit · iuist zi,in 
weetgierigheid zou prikkelen. , 

Dän heeft B u art 's tekst,- ofschoon bijgewerkt, 
niet voldoende · geprofiteerd van nieuwere kennis 
en inzicht. De· oude th~orie 'over de Achq.emenidische 
kunst prijkt .er nog aitiid in vólle ~lorie: ·d~ studie 
dèr Achaemenidische monumenten, zoo neet het, 
bewijst, dat de uitvoering was opgedragen aan kun-. 
stenaars, geschoold in de Assyrische, de Egyptische, 
en zelfs ook al een beetje in de Grieksche kunst. 
Deze opvatting, eigenlijk reeds lang verouderd, had 
ten minste aangevuld moeten worden met de vermel
djng, al was die tegelijk;ertijd de verwerping, van 
latere inzichten aangaande originaliteit .en cultureelen 
samenhang van de Perzische kunst. · 

Dit wat de archaeologische inhoud van . het werk 
betreft. Wat het meer geschiedkundige .gedeelte over. 
het oude Elam aangaat, bij alle uitvoerigheid en de 
rijkdom aan gegevens op allerlei gebied, blijft er 
ook daar nog iets te wenschen : · een grootere over
zichtelijkheid voor den gewonen lezer, voor wien de 
namen van de Elamitische heerschers slechts namen 
zijn. De chronologie zal hem vaak onduidelijk wezen, 
wanf de schrijver staat hem zelden of nooit bij m2t 
een jaartal of een duidelijke indeeling van d,? ver
schillende . t,!idperken, di~ Elam heeft do01~gemaakt. 
Een aanvullend voorwoord en een chronologische 
tabel ~chtèrin. komen we1 eerugs·zins aan zijn ver
langens tegemoet, maar kunnen toch niet géheèl 
het gebrek aan overzichtelijkheid van d'en tekst· 

veigoèden. 
Maar alle onvervulde wenschèn, die men zou kun

nen koesterèn, nemen toch niet weg, dat wij · dankbaar 
kunnen Zijn voor eert zooveel omvattend, en woveel 
bl.jzonderhedeh biedend werk als dit over de geschie
denis van Iran. 

Huis ter Heide 12 Augustus 1944 . ANNA ROES 

PRAE-HELLEENSCHE BESCHAVINGEN 

De Zweeêlsche ppgravingen op Cyprus 1927 -1931 

EINAR GJERSTAD, JOHN LINDROS, ERIK SJOQ-
-· VIST, ALFRED WESTHOLM, The Su,:edish Cy

prus Expedition. Finds and results of . th" excava
tions in Cyprus, 1927-1931. Volumes I-III Text 
&' Volumes I-,-III Plates. Stockholm, The , Swe
dish Cyprus Expedition, 1934-1937 (4to). 
Vol. I. Text, 1934 (L en 578 blz., 217 afbeeldingen 
irt den tekst, 16 kaar.ten en plattegronden). 
Vol. . I. Plates, 1934 (l55 platen). 
Vol. II. Text, 1935 (XLV en 861 blz., 299 a'fbeel
dingen in. den .tekst, 30 kaarten). 
Vol. II. Plates, 1935 (250 platen). 
Vol. III. T ext, 1937. (XXVIII en 675 "blz., . 385 
afbeeldingen in den tekst, 41 kaarten. 

, VoLIII. Plates, 1937 (208 plate~). 

De zorgen welke het woord "koper" ons in de 
laatste jaren heeft berokkend waren niet in de eerste 
plaats die, ·\:velke den archaeoloog bezig zu}len houden. r 

De laatste wil zijn speurzin beproeven op het grijze 
verleden van de aardrijkskundige grootheid die · wij 
thans nog altijd ~ls de bakermat van de bewerking 
van het koper "Cyprus" bestempelen.' Cyprus, het 
uitgestrekte eiland met een grootste lengte van ruim 
200 km bij wat minder dan de helft daarvan in maxi- , 
inum breedte, dat zich verheft boven de weidsch0 

' wateren ..:ran . het 'oostelijk bekken der oude wereldzee! 
J)oor de aardrijkskundige ligging voorbestemd om 
zeer letterlijk in een maalstroom van invloèden te 
worden opgenomen. Eenerzijds uit het voor Cyprua 
meer dan voor onze contreien Nabije O osten, hoofd
zakelijk Syrië en Klein-Azië, anderzijds met verschil
lende tusschenstations tenslotte uit het gebied van 
de Egeïsche zee. · Stroomingen van zeer uiteenloopen
de richting die bewerkstelligen, dat het eilan.d en zijn 
langs oudheidkundigen weg tot nieuw leven gebrachte 
oude beschaving inderdaad iets hebben van een draai
kolk. Toch hebben de vlagen van vree"mde invloeden 
nimmer gemaakt dat de stevigheid van den eigen bo
dem in cultureel opzicht aan het wankelen werd ge
braeh t . Samengáan van heterogene invloeden, ver~ 
éenigd tot een betrekkelijk eigen geheel, behoort bij 
archaeologisch-waardevolle stt,ikken, die de bodem 

' ván Cyprus heeft opgeleverd tot het allergewoonste. 
Het is bij tal van , voortbrengselen net of er bij aan
dachtige beschouwing iets uit te voorschijn komt dat 
de met al zijn kennis van componèn~en van vr.~emden 
oorsprong beetgenomen waarnemer gevoegehJk met 
den term specifiek-Cypriotisch mag betitelen. 
·' Reeds· in de 19e eeuw was het eiland Cyprus. het 
l'OOL1eel van verschillende opgravingen eh ondernoe-
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kingen :, naar onz~ tegenwoordige begrippen zeer on
wet enschappelijk 1s de schatgraverij op instigatie van 
g~neraal Luigi Palma di C e s no 1 a, veel beter ver
antwoord zijn de opgravingen onder 0 h n e fa 1 s c h
R ic h ter en bovenal . die van de Engelsche expe
ditie welke in 1894 zeer belangrijk nieuw archaeolo
gisch m~teriaal aan het licht wist te brengen. Het is 
oók zeer begrijpelijk, dat men zoo .nu en dan een 
poging waagde op grond. v.an de resultaten der archae
ologische opgravingen tot een samenvattend oordeel 
ten aanzien van de beschaving van het oude Cyprus 
te komen. Het voorloopige karakter van zhlke syn
theses, we. zouden b~j voorbeeld op A. E. J. Ho 1-
w e r d a's Die alten Kyprier in Kunst und Cultus, 
(Leiden, 1885) kunnen wijzen, kon evenwel niemand 
ontgaan. · Voor een betrouwbare reconstructie van 
een beschaving zijn enkele verstrooide gegevens niet 
voldoende: daar heeft men in den loop van metho-

. dische en systematische onderzoekingen verkregen 
.complexen van gegevens voor noodig. Het zijn de 
Engelschen, die het strategisch gelegen eiland Cyprus 
in 1878 hebben bezet, geweest, die een nieuw con
scientieuzer stadium in het onderzoek van de oude 
Cypriotische beschaving hebben ingeluid. De reeds 
hierboven vermelde expeditie van 1894 is er een sp~e
kend bewijs van. Ook in de 20e eeuw hebben de 
autoriteiten, die het bewind over Cyprus in handen 
hadden, steeds wat menschelijkerwijze gesprnken in 
bun macht lag gedaan, om het archaeologisch onder
zoek van het eiland, van welke zijde dit ook werd on- · 
dernomen, met ·raad en daad te bevorderen. Een · 
sch~utigheid met faciliteiten el\ volmachten voor een 
archaeologisch doorwoelen van den Cypriotischen bo-

. deni, waar niet alleen de Engelschen zelf, doch ook 
vreemdelingen van konden profiteeren, heeft den b~
windhebbers op Cyprus steeds tot .eer gestrekt. 

. Van September 1927 tot Maart 1931 heeft een keur 
"van Zweedsche archaeologen, geconstitueerd tot de 
grootste en best uitgeruste expeditie die ooit op Cy-· · 
prus heeft laten graven, steeds opnieuw ondervonden, 
welk een steun het werk het is, onder een goedg~.z:incl 
en loyaal-medewerkend bewind opgravingen te doen. 
Een uiterst gewichtige factor voor het welslagen 
eener archaeologische expeditie is steeds e.:!n goede 
leiding. Deze was bij de ware kolonie van Zweedsche 
onderzoekers op Cyprus .die zich . gezamenlijk als 
Swedish Cyprus Exp.edition betitelden in zeer ver
trouwde handen: Einar. G j er sta d, die juist in 1926 
te Uppsala was gepromoveerd oo een archaeolo
gisch proefschrift getiteld: Studi~s on Prehistorie 
Cyprus was krachtens zijn aanleg en de zeer speciale 
richting van zijn studie wel de aangeweze~ man ~m 
met deze zware doch dankbare taak te worden be
last. Het is ongetwijfeld Gjerstad die het stempel van 
zijn autoriteit op .de buitengewoon groots-opgezette 
Zweedsche opgravingen op ·Cyprus heeft gedrukt, 
waar verder o.a. John L in dros, Erik S j ö q 'v is t 
en Alfred- West h o'l m hun sporen mee hebben 
verdiend, zoowel bij het dirigeeren der spaden als 
voor de publicatie van de vondsten. Deze indruk
wekkende . bekendmakingen zijn vervat in drie sta
tige boekdeelen 'tekst' inet drie bijbehoorende ' platen' 
die sedert de afslujting der opgravingen in Maart 

1~31 zijn verschenen, voorzoover 
0
mij bekend nqg 

met door het al jaren · geleden aangekondigde 4e 
deel itrekst plus 4e deel platen voltooid. Een publi
catie die ook in den nog niet geheel gecompleteerd~n 
staat als een even gaaf monument voor de archaeolo
gische wetenschap mag worden beschouwd, • als de 
meer dan 31/ 2 jaar beslaande opgravingen, die het 
bezielend uitgangspunt vormden! 

Nu kan het onmogelijk in de bedoeling van dit 
tijdschrift liggen. onze loftuitingen · aan het adres 
der Zweedsche expeditie in te kleeden in een be
spreking tot in de kleinste bijzonderheden. Een uit
gesponnen recensie van een slechts in hoogst enkele 
exemplaren in ons land aanwezige publicatie in nau
welijks te versleepen boekdeelen wordt zoo licht 
een vertoon van belezenheid van den kant van den
gene die de betrokken werken h~eft kunnen in
kijken. Minder begenadigdè .enkelingen, wier tijd en 
werkkring hen zelden langs of door arcliaeologische 
bibliotheken voert, zijn met zulke besp:r-ekingen voor 
vakmenschen onderling macir bitter weinig gediend. 
We kunnen evenwel ook een bespreking zó6 wel
licht :wat oppervlakkig, inrichten dat ;:;ij het te re
ce_nseeren werk meer in algemeenen .kring ter inzage 
wil aanbevelen, o.a. door zeer in het kort de groote 
lijnen van den inhoud :en van den opzet weer te 
geven. 

Wat de Zweedsche 'opgravers in de hierboven vei:
'melde deelen - met sierlijke hoffelijkheid aange
boden ' 'To the Ladies of ,the Expedition' ~ tot stand 
hebben gebracht, dwingt allen eerbied af. Nauw
keuriger en stipter kan men bij de publicatie van 
re~ultaten en opgravingen nauwelijks te werk gç.àn. 
Niet alleen de inhoud doch ook de druk, de kaarten 
en de platen, ·alles is even voortreffelijk, tot een 
voorbeeld voor andere expedities, verzorgd. De beste 
Zw.eedsche firma's hebben hµn vaardigste krachten 
in dienst gesteld van de onderzoekingen op · Cyprus, 
om te maken dp.t ook het druktechnisch ·gedeelte: 
der publicaüe geheel het peil van zorgvuldigheid 
.kon bereiken, waaro·p het werk met de spade, ver
spreid 'over ett~lijke plaatsen op het eiland, had ge
staan. De druk viel onder het ressort van Victor 
Pettersons Bokindustriaktiebolag te Stockholm. De 

· bij elkaar honderden lichtdrukken zijn al's steeds on
. berispelijk afgeleverd door•. de Malmö Ljustrycksan
stalt, de gekleurde platen, lang niet zonder effect 

· werden afgeleverd door Dagens Nyheters Klichéan~ 
stalt te Stockholm, terwijl de prachtige, bijna over
dreven mooie. kaarten werden ,vervaardigd door Sta
tens Reproduktionsanstalt te Stockholm. 'Omne tulit 
punctum' van het beste waar Zweden toe in staat 
was, zoo zou men de onderneming van G j e r s t a d 
en de zijnen op Cyprus, en zeker ook het ·te-boek- • 
stellen der opgravingsresultaten kunnen noemen. Ge
lukkig wordt dit Zweedsche element nooit op natio
nalistische wijze opgeschroefd, doch ongemerkt en 
juist ze~r ontvankelijk voor bijdragen ook van niet
Zweedsche zijde is er toch iets gewrocht, waar Zwe
den ontegenzeggelijk trotséh op mag zijn. Zonder 
chauvinistisch klaroeng"eschal ten beste te geven heb
ben de Zweedsche opgravers van Cypr~s de archaeo-

_ logie, zooals die jn tal van landen en door vele vol-

•. 
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keren wordt beoefend, een oneindig kostbaren dienst 
bewezen. Het is ook zeer goed gekozen · en een pas
sende blijk van erkentelijkheid voor de van de zijde 
der autoriteiten op Cypr,us verleende medewerking, 
dat de taal waarin de publicatie · is geschreven het 
E ngelsch is. Op die manier bestrijken G j er s t a d en 
de zijnen practisch de geheele wetenschappelijke we:. 
r eld, die zich tot de studie van de beschaving van · 
het oude Cyprus voelt aangetrokken. 

'Bezien wij nu in vogelvlucht hoe G j ers t ad en 
zijn piedewerkers over het algemeen te werk zijn 
gegaan. Om ·kort te gaan: het is een haarfijn, een 
enkelen keer zelfs peuterig-ingewikkeld uitgewerkte 
opgave van wat er tusschen September 1927 en Maart . 
1931 op verschillende plaatsen van het eiland voor · 
den dag is gekomen. Alles dermate in rubrieken en 
onderverdeelingen gesplitst, dat het adriµ. fstratief en 
organisatori;;ch niet zoo gemakkelijk zijn weerga kan 
vinden. We zouden ons zelfs af kunnen vragen, of 
G j ers t a d c.s. niet .al te ver gaan met dat indeelen 
in nummers en' •1N:ters, van afzonderlijke tijdperken 
en klassen van vondsten, ·Onverschillig: of het vazen, 
terracotta's of een enkelen keer beeldhouwwerkzn 
zijn. Zeker er is alles voor te voelen de chronologie 
van de stukken die de opgravingetJ.. aan het licht 
hebben gebracht zoo nauwkeurig mogelijk te bepalen. 
In laatste instant.ie is het s'ysteem der tijdsbepaling 
voor Cyprus van het Neolithicum tot · diep in den 
IJzertijd op de beter bekende geschiedenis, vari het 
oude Egypte en het Nabije Oosten verankerd. Het 
Oude-, Midden- en Nieuwe Rijk in Egypte ,geven 
bestaansrecht onderscheidenlijk aan de termen Vroeg
Midden- en Laat-Cypriotisch voor het eiland van 
het koper. Zoolang men zich tot de groote lijnen 
beperkt is alles aannemelijk, vooral omdat er dan 
een ruime marge overblijft voor ·de mogelijke àchte'r~ 
lijkheid waarmee de Cypriotische beschaving zich 
over nieuwigheden en inventies van ·elders ont
fermt, of ze slechts ten deele verwerkt' en tot ver
haspelens toe overneemt. Doch · wanneer men periodes 
weer in sub-periodes uiteen laat vallen, laten we bijv. 
het Laat-Cypriotisch III uoemen (circa 1250 v. Chr.) , 
waar men dan ook weer vroeg" midden .of laai: in 
onderscheidt, aangeduid met de letters A-C, · kan er 
toch een oogenblik komen, waarop . de hulplijnen de 
aandacht v(\n de groote lijnen dreigen af te .leiden, 
met alle verwarring stichtende gevolgen van dien. 
Het is in de archaeologie een groote deugd wanneer 
men betrouwbaar op het punt der bijzonderheden, 
nauwgezet en stipt is, maar v:aak is preciseering zoo
als wij die ~nvoeren, een uit den aard der zaak geens
zins onfeilbaar hulpmiddel van en yoor onszelf : een · 
kunstgreep welke zijn bezwaren heeft. ' Le· minuzie 
fanno la perfezione, ma la p~rfezione non è una 
minuzia' luidt. h~t Italiaansche' gezegde waarschu
wend voor gerubrificeer ' en craquelé·.· om het maar 
eens zoo te noemen. 

Ook bij de op, zichzelf zeer deugdelijk~ classificatie 
van de typen en soorten van vazen of van te,..rra
cotta's in stijlen wordt de volmaaktheid zelve niet 
bereikt door ' onderverdeelingen voor en na aan te 
brengen, die nbodzakelijk;erwijze ·altijd op zeer sub
jectieve, bijgevolg labiele grondslagen blijven rusten. 

we ·kunnen dadelijk en volgens duidelijke procedure 
opzoeken of een stuk in den Bronst!jd met den waren 
sneeuwbal van onderverdeelingen thuishoort, en, voor 
het .geval we naar . beneden gaan tot in den IJzertijd, 

·of iets naar veelal vergetên of vervluchtigd voor
beeld of archetype van de Grieksche of Rome.insche 

. beschavin.g, Cypro-Geometrisch, Cypro-Archaïsch, Cy
pro-K~ass1ek , Cypro-Hellenistisch of eindelijk Cypro
Romemsch mag worden genoemd, om van fijnere 
onderscheidingen maar niet te reppen. Er is geén vaas, 
terracotta of beeldhouWwerk gevonden, of het wordt 
c?ronol~gisch en tevens naar het type gefixeerd. · Op 
die maruer ontstaan er soms tabellen en diagrammen 
die nu bij wijze van archaeologische logarithmentafels 
onsc?atbare. diensten kunnen . bewijzen, doch waarbij 
men~geen, simpel van geest en ervaring, zich toch 
in een geheimschrift der onbegrijpelijkheid bévangen 
zal blijven gevoelen, vgl. Vol. II. T ext 600-612, om 

· nög maar het minste te noemen. Het is een stiptheid: 
die onevenredig veel nieer tot ontwikkeling is ge
komen dan de gave om zich artistiek en aesthetisch 
in het onderhavige materiaal, dat om een interpretatie 
en een synthese vraagt , in te leven. Een op dit punt 
gevoelig temperament• blijft toch altijd een onmis
oaar geestelijk vereischte, wil men de archaeologie 
van het stadium van compileerend gezwoêg - ten 
aanzien van Cyprus bij v. Diedrich Fimmen, Die 
Kretisch'-Mykenische Kultur, (Leipzig-Berlijn 1921), 
96-97 - tot een wetensdiap met geest en leven ver
heffen. De 'deelen dezer publicatie bevatten alle · 
dênkbare gegevens over de vondsten van de expeditie 
1927-1931, maar als zoodanig is het geheel: a means 
to an end, not an erid in itself. Het is minder een 
met artistiek instiet en met ·intuïtief gevoei voor het 
geheel ontworpen schets van de Cypriotische be
schaving. Aan zulke kunstwerken hèbben wijlen H . 
R. H a 11 en no,g in 1939 Sir George H i 11, van den 
laatste A History of Cyprus, (Cambridge 1940) hun 
voortreffelijke krachten gewaagd. De publicatie van 
de Zweden verschaft ons onuitputtelijk veel nieuw 
materiaal, doch behandelt zelden afzonderlijke vraag
stukken van cultuurhistorisch belang voor de ge
schieqenis 'van het oude · Cyprus . Een uitzondering 
vormt wel het verdienstelijk werk van Erik S j ö q
v i s t, meer dan een overdruk van de publicatie van 
een deel der vondsten uit de"n laten Bronstijd in het 
monumentale werk. Problems of the Late Cypriote 
Bronze Age, (Stockholm 1940). Het is nog altijd lang 
niet uitgemaakt of het la,nd 'Alashia' der Egyptische 
A.marna-brieven en der ·Hethietisehe archieven uit 
de 14e eeuw v-. Chr. werkelijk overeenkomt met het 
éiland Cyprus, ondanks E . . S j ö qui s t, op. cit. 200, 
vooral noot 2. Het verband, waarin de geographische 
aanduiding Alashia voorkomt - er is vaak sprake 
van hout-leverant.ies - .(eenige plaatsen bij elkaar in 
vertaling o.a. bij H. Tb. Bo s s er t, Altkreta, Berlijn 
1937, 63-67) wijst m.i. beslist eerder op Noord-Syrië 
of Cilicië, gebieden waar Cyprus drukke betrekkingen 
mee onderhield, d·och niet identiek ·mee is. Vgl. H. 
R. Ha 11, The ldnd of Alashiya, Journal of the Man
chester Egyptian and Oriental Society, 1912-13, 33-
45, Idem, A jas.per group of a Zion and bull fighting 

. 
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from ez-•Amarnah in_ the British . Museum, Journal 
of Egyptian A'rchaeology, XI, 1925, 159-161, pl. XVII, 
Idem, Aegean Archaeology, London 1915, 23:. 

Een ander punt van do.or G j er stad en de ziJnen . 
spaarzaam gevoerde discussie, vormt het probleem 
van de betrekkingen welke het Cyprus van .den laten 
Bronstijc:l - stellig pas ná 1200 v. Chr. in den IJzertijd 

. overgegaan - met de Myceensche wereld heeft o~
derhouden. Prachtstukken als de gouden bekers . mt 
Dendra en andere plaatsen in Arg~lis {vgl. A. W. 
P ers S' O n , The royal tombs ·at Dendra near Midea. 
(Lund 1931), 31-32, titelplaat en pln. IX-XI of 
Ch. D el .v o y e, La coupe en or préhellénique des 
musées royaux d'art et . d' hïstoire, Bulletin des musées 
royaux d'art et d' histoi::e 13, 1941, 85-9~ met 4 afJ;i) 
vindt men op Cyprus met. Het meeste mt dezen tiJd 
valt zoodra men . het met M_yceensche voortbreng
selen gaat vergelijken, wat de kunstwaarde betreft, 
schromelijk tegen. Wat ntet wegneemt, dat d~ C,.Y
priotische stukken met hun hybridisch en gemen.~çl 
karakter in hun soort even interessant kunnen ziJn 
als de zuivere producten uit het Myceensche gebied. 
Het is zeer aangenaam om naar het specifiek-Cyprio-: 
tische · dialect in de beeldend.e kunst te luisteren. 
Vandaar dat ook de, zooals G j ers t a d zegt, Levanto" 
Helladische ceramiek op Cyprus met aandacht ver-; 
dient te worden bestudeerd. De term Levanto-Hella
discp (vgl. Vol. I. Plates, pln. CXV.~II~C~XI) ~s 
knap gevonden, een flits ·van gelukkig mzicht, die 
het geheel kleur en reliëf geeft-_ Alleen is het z~o 
jammer, dat er niet in het kader van een ~fzonderhJk 
hoofdstuk · eenige concludeerende op;merkmgen over 
de plaats van Cyprus, in de door den. Myceenschen 
handel · en door de Myceensche beschavmg beheersch-: 
te wereld van het 9,astelijk bekken der Middelland
sche Zee in die dagen (± 1400-1100 v. Chr.) worden 
csemaakt. De publicatie der expeditie is meer consta:
teerend .en vermeldend, zeer omstahdiglijk op het 
punt v~n vreemde invlóeden~ onverschillig of zij uit 
het Nabije Oosten of het .Egeïsche Westen ~omen, 
dan dat zij tot een synthese na volbrachte i?span
ning komt. Maar wellicht hoort dat ook zoo m een 
werk dat den titel •Finds and results of the excava-' . 
tions in Cyprus' eri niet •studies on the Archaeology 
Of Cyprus' of iets dergelijks draagt. Van daar dat het 
uitspreken· van verlangens naar een beschouwende 
afsluiting in een als bespreking va~ de werken der 
Sw.edish Cyprus Expedition begonrien opstel, eveh 
misplaatst als onbetamelijk is. De opgravingen van 
1927~ 1931 op Cyprus hebben werelden, · waar we 
voorheen geen notie van hadden, ontsloten. In heilig
dommen traden we binneri. Soms letterlijk, men denke 
aan het sanctuarium van Ajia Irini - ontzettend 
lastig, ja een gebrek is dat in tegenstelling tot de 
algemeene cartographische overdaad, slechts één kaart 
van het. · gansche eiland aan het begin van Vol. I. 
Text voorkomt, waarop men de ligging der plaatsen 
op he.t èiland kan nagaan - inVol. II. T ext gepubli
ceerd waar drommen van hoogst bizarre beelde.n van · . 
terra~otta, echt e spèctros~open val'l. verschillende in
fluenceerende stralen, . werden gevonden, . (naar het 
schijnt hoofdzakelijk uit den · Cypro-Arehaïschen tijd}. 
W-ij wordel.'l ,dank zij de. schier onuitputtelijke be-

schrijvingen en afbeeldi:ngen - ~aak is iets dubbel 
gereproduceerd, eerst als inhoud van een afzonderlijk 
graf of heiligdom, vervolgens naar type gerangschikt 
- vis-à-vis geplaatst tegenover een wereld van ka,.. 
kelbonte mengeling van, ,als men zoo op het eerste 

. gezicht ziet, geheel niet bij elkaar passende, maar als 
geheel toch tot iets zeer apärts samengesmolten ele-
menten. Syro-Cilicisch, Anatolisch, Egeïsch, · Egyptisch, 
later Grieksch, Hellenistisch en Romeinsch, van alles 
is iets in .den ·Cypriotischen smeltkroes gegaan. Toch 
verliezen de Cypriotische gietvormen, om het beeld 
nog even vast te houden, nimmer hun autoèhthoon
Cypriotisch karakter. Er zit iets van spanning en 
verrassing in, de bewegingen van dez.e invloeden 

·kris-kras door elkaar heen, en. toch weer in iets 
anders r~sulteerend dan de momenten van aanvang, 
gade te slaan. Geen woorden van dank en hulde 
vermogen Ónzer erkentelijkheid ten volle recht te 
doen wed.ervaren, ~oor de grootsche wijze, waa~op 
de Zweedsche opgravers van Cyprus 1927-:-193~ zich 
van hun . taak hebben ge'°kweten. Een naar wij hopen 
imniddels of binnen zeer afzienbaren tijd voltooid 
werk, dat onzen geest op de aangenaamste wijze die 
men zich kan voorstellen, actief en beweeglijk weet 
te houden. Voortreffelijk als middel om de kluis
ters dezer tijdéû, waarin Cyprus buiten het normá
liter reizend bereik voor ons in deze . streken ligt, 
aanmerkelijk Îichter en mi:nder-knellend te maken. 

Leiden, 8· Juni 1944 C. KERN 

* * 

A. W. PERSSON, The royal tombs at Dendra near 
Midea. Lund, 1931 ( 4to, 152 blz. 35 pl. 86 afb.); 

A. W. PERSSON, New tombs at Dendra .near Midea. 
LÛnd, 1942(4to, 210 blz. 8 pl. 139 afb.) = Acta 
Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lun
dènsis, XV en XXIV. 

Voor de geschiedenis van de Mykeensche kunst 
verschaffen eenige grav-en, die in onberoerden staat 
Zijn aangetroffen, ons zeer belangrijke gegçvens. Het 
voornaamstè zijn zonder twijfel de beroemde Schacht
graven van Mykene, die i_n 1876 door S c h 1 ie m.a n n 
zijn ontdekt. Zij dateeren uit de 16de eeuw, naar men 
aanneemt uit den tijd tussçhen 1570 en 1520 vóór het 
begin onzer jaartelling; de vo.ndsten zijn op voortrzf
felijke wijze gepubliceerd door G. Ka: r o , (!Jie 
Schachtgräber von M ykenai, 1930- 1932). In tiJds
orde volgt het koepelgraf van Vaphio bij Sparta, dat 
in het begin van de 15de .eeuw is aangelegd. Het is 
in de . Oudheid geheel uitgèplunderd, met uitzonde
ring · van één enkele bijzetting die aan de · aandacht 
van de roovers was ontsnapt. Deze laatste is çmt 
dekt door Chr. T sou n t a s (verg. zijn publicatie 
in Eph. arch. 1S89, blz. 144 en volg. pl. 7 en volg.). 
Er was daar e.en voorname krijgsman bègraven, .diz 
een reeks . van voprwerpen in het graf had. medege
kregen, onder andere de bekende gouden bek~rs rrie~ 
de afbeeldingen uit het leven van wild_e stieren. se.:. 
dert kort kan men de reeks nog voortzetten met d e 
graven van Dendra, den Mykeenschen burcht . bij 
Midea in Argolis, die door P er s s on aan het hebt 
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zijn gebracht. Aan zijn publicaties is de volgende 
verhandeling gewijd. 

De eerste vondst, die men met de zooeven ge
noemde op één lijn kan stellen, is geschied in een 
koepelgraf. Ook .dit monument is in de Oudheid ge
schonden; maar bij die gelegenheid zijn een paar 
groeven, waarin dooden onder den vloer waren bij
gezet, onberoerd gebleven. Door P~rsson zijn daar 
de overblijfselen-van ,,een Koning, een Mningin en 
een Prinses" ontdekt met rijke grafgiften. De aa~leg 
van het koepelgraf .en van de ._,Koningsgrav·en" moet 
uit de eerste helft van de 14de -eeuw dateeren. 

Bovendien is bij Midea een aantal ,;Kamergraven" 
ontdekt. Daarbij verdient vooral het graf van een 
vrouw, dat als nummer 10 bekend· is, de aandacht. 
De inhoud is bijzonder rijk .en behoort blijkbaar tot 
één enkele bijzetting.. Voor de chronologie van de 
daar opgegraven voorwerpen is dat van heteekenis, 
omdat men op die wijze een hetrouwbaren grondslag 
krijgt om de glazen kralen en gesneden steenen te 
dateeren. Wat in" het graf werd aang.etroffen, be
hoort grootendeels tot de tweede phase van het Laat
Mykeensçhe i;ijdperk, . maar -enkele voorwerpen, met 
name een aantal vazen, tot .de derde. Om die reden 
moet men het graf in het begin van de laatst g.e
noemde periode, dus kort na 1400 of in de eerste helft 
van de 14de eeuw v. Chr. plaatsen. 

Daar het niet mogelijk _is deze beschouwingen van 
afbeeldingen te voorzien, heeft het geen zin hier 
nader op de grafvondsten in te gaan. Wij zullen ons 
liever bezighouden met .een drietal vraagstukken, 
die p ers s 0 n naar aanleiding van zijn ontdekking,en 
ter sprake brengt, in de eerste plaats met de herkomst 
van de verschillende typen der graven, di·e voor de 
bijzetting van dooden ·in den Mykeenschen tijd wer
den gebruikt. Wij bepalen ·ons tot de graven van de 
vorsten en andere voorname personen. Aan de een
voudige vormen .behoeven wij in dit vérl!and geen 
aandacht te geven. 
· De "Schachtgraven" van Mykene zijn groeven, die 
in het zachte gesteente zijn uitgehouwen, van onge
lijke afmetingen. Langs de wanden van deze groeven 
waren steenen gestapeld .en de bodem was met kie
zels geplaveid ; door een dek van balken, waarover 
eep. heuvel van garde .was opg.eworpen, werden. '.?ij 
gesloten; die heuvel was door -een grafstele bekroond. 
Zij waren bestemd voór de bijzetting van eenige 
dooden, waarschijnlijk deel uitmakend van één ge. 
zin. \}/ anneer een doode daar ·een plaats moest v.ln
den, werden zij telkens opnieuw geopend en later" 
wedero;m overdekt. 

Door hun vorm en door -de rijke grafgiften, die zij 
bevatten, zijn de Schachtgraven iets geheel nieuws 
in de Mykeensche cultuui,-. T.erwijl de oudere graven 
steeds geheel of bijna geheel ledig zijn, herkent men 
aan d~ Schachtgraven het' begin van eèn ni·euwe pe
riode, een tijdperk van meer macht · ·en grootere wel
vaart. Het is alleszins begrijpelijk, dat de vorsten van 
Mykei:e- ~en opblo7i yan hun rijk ook door. h.un _ gr~
ven wilden laten uitkomen. De aanleg op zich zelf is 

ech'ter niet anders dan de logische ontwikkeling van 
de oudere. eenvoudiger typen. Voor de zede der 
rijke grafgiften zoekt men uiteraard het voorbeeld 
in Egypte . . Wij zullen zoo aanstonds nog herhaal
delijk gelegenheid hebben te spreken over den in
vloed, die dit land op het Mykeensche Griekenland -
heeft uitgeoefend. Juist in den tijd van de Schatht
graven moet die invloed bijzonder groot zijn ge
weest. 

Met de "Kamèrgraven" komt een radicale veran 
dering bij de gebruiken voor de bijzetting der over
leaènen aan het licht. D e groeven werden vervangen 
door g1rafkelders in den vorm van een in den levenden 

. rots• uitgehouwen vertrek met een lange smalle toe
gang, die in de helling van den heuvel was g.egraven, 
.:_ men spreekt van ·een "dromos" - 1 en . een poort, 
die met groote opeengestapelde steenen werd . ge
sloten. Voor de karriers vindt men zoo goed een 
onregelmatig rond als rechthoekig grondplan. Dit 
soort van graven treedt gedurende de 16de eeuw in 
het geheele, gebied van de Kretenzisch-Mykeensche 
cultuur op en bleef tot de 12de eeuw in gebruik. 
Naar men aanneemt, dateeren de oudste voorbeelden 
uit den tijd der Schachtgraven van Mykene, dus on
geveer uit het midden van de 16de eeuw v. Chr. 
Slechts weinige zijn evenwel zoo oud; uit vroegeren 
tijd stamt geen enkel; 'verreweg de meeste zijn veel 
jonger. . 

Wat de h~rkomst van het type betreft, stellen de 
kamergraven ons voor een probleem. Om het ontstaan 
te bepalen vindt men in het gebied van de Aegaeische 
Zee geen gegevens, daar graven van eenvoudiger 
type~ waarvan zij · kunnen zijn -afgeleid, noch op 
Kreta noch op het vasteland voorkomen. 

In zijn laatste publicatie geeft Pers s on ee.n zeer 
aanvaardbare oplçissing voor dit vraagstuk. Hij b.eeldt 
naast elkander a f een aantal grondplannen van kamer
graven, die in het gebied van de Aegaeische Zee 
zijn ontdekt, en van rotsgraven in Egypte. Daarbij is 
de overeenkomst volkomen en zijn conclusi.e, dat een 
dergelijke laatste· rustplaats voor de dooden in ' mo
numèntalen vorm aan . Egypte moet zij n ontleend, 
is alleszins aannemelijk. Beneden zullen wij op de 
betrekkingen tusschen het Mykeensche Griekenland 
en Egypte terugkomen. Die betreklci.ngen waren, ge
lijk wij het zooeven reeds opmerkten, zeer levendig. 

' Het behoeft ons dus zeker ·niet te verwonderen, dat 
het denkbeeld grafkamers in de rotsen aan te leggen 
door de bewoners van het Minoisch-Mykeensche 
Griekenland is overgenomen. 

Wat de herkomst van het koepelgraf of "tholos
graf" zooals het wel eens wordt· genoemd, aangaat, 
is men •eveneens in hét onzekere. P e r s s o n is van 
meen!ng, dat zulke graven oorspronkelijk in het vrije 
veld werden opgericht . en onder een kunstmaligen 
heuvel bèdo\ven. Is dat inderd.aad het . g.eval, dan 
moet een nauwe verwantschap aanwezig zijn tusschen 
de Mykeensche . koepelgrave.1,1 en de megalithische , 
monumenten' van de W est-Europeesche cultuur, die 

· een dergelijken vorm vertoonen. Wij begrijpen even
wel niet g'oed, welke betrekkingen . er tussche:q Grie
kenland en West-Europa hebben bestaan en hoe de 

1 

1 

i 

i 
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verbinding is mogelijk geweest. Ook de chronologie 
geeft moeilijkheden. Het is zeker niet voldoende in 
dit geval te herinneren aan de invafü~n, die• omstreeks 
2000 v. Chr. hebben plaats gehad in Griekenland door 
volkeren uit het Noorde11; want er is een veel te 
groote ruimte in tijd tusschen deze gebeurtenissen 
en den bouw van de oudste koepelgraven in de 16de 
eèuw. Bovendien is het van belang, dat de Mykeen
sche koep:elgraven steeds in de helling van een, heu
vel zijn aangelegd. P er s s o n meent, dat dit kan 
zijn geschied "voor het gemak"; maar deze onder
stelling is z,,_eer weinig · aannemelijk. De Mykeerische 
cultuur streefde er immers steeds naar te imponeeren 
door de afmetingen van de bouww;erken. Met deze 
behoefte komen groote grafheuvels volkomen ·over
een, terwijl de koepelgrav·en altijd, zelfs als de dro
mos open ligt, zeer weinig de aandacht tr.ekken, daar 
de rijk gedecoreerde fassade alleen zichtbaar is voor 
degenen, die er zich vlak tegenover bevinden. Om de 
herkomst van het type te bepalen zal ni?n dus wel 
degelijk rekening moeten houd'fn met den aanleg in 
de helling van den heuvel. 
· Voor de oplossing van dit vraagstuk kunnen wij 

gebruik maken van enkele opmerkingen van 'W ace 
over de constructie der koepelgraven te Mykene in 
een korte verhandeling, di-e aan de ·eerste publicatie 
van p ers s 0 n is toegevoegd. w ace heeft bij deze 
monumenten drie perioden onderscheiden, die hij in 
de 16de, de 15de en de 14de eeuw dateert.- Door .de 
oudste wordt nog een vroeg stadium der ontwikke
ling vertegenwoordigd. Het is niet mpg.elijk dit type 
uit. Kreta af te leiden; want de ronde bouwwerken 
op dit eiland, die men als koepelgraven wil recon
strueeren, , kunnen · onmogelijk dezen vorm hebben 
bezeten. De voorbeelden van grootere afmetingen 
kunn~n praktisch niet anders worden opgericht dan 
in een put, .omdat alleen op di.e wijze !;iet opgaande 
muurwerk voldoende wordt gesteund om den druk 
van het gewelf ' op te vangen. Anders zouden enorm! 
dikke wanden of zware steunbeeren noodzakelijk 
zijn om instorting te voorkomen. ' 

De onderstelling, .dat de koepelgraven niet anders 
zijn dan een· monumentale vorm van ;het kamergraf, 
bestemd voor vorsteljjke ,personen" heeft dus groote 
waarschijnlijkheid. Daar de rots in de buurt van 
Mykene slecht van hoedanigheid is, heeft men het 
niet gewaagd er vertre.kken van groot'? afmetingen 
in uit te houwen om als verblijf voor de overleden 
vorsten dienst te doen. Men heeft zich dus genood
zaakt gezien de kamers tusschen de rotswariden uit 
steenen op te- trekken eµ met een v'alsch gewelf te 
overdekken. Op die wijze lag hét voor de hand een 
cirkelvormig ·grondplan voor de grave~ te kiezen. 

Hoe de ontwikkeling van deze bouwwerken ite 
Mykene is geweest, heeft W a c e kunnen naspeuren: 
wij spraken daar boven reeds over. Bij de < oudste 'is 
de constructie nog tamelijk eenvoudig. Het grootste, 
dat als ·het "Schathuis van Atreus" bekend staat, is 
een wonderwerk van a.t;chitectuu'r, niet alleen tech
nisch, maar evenzeer om zijn verhoudingen. Naar 
alle waarschijnlijkheid is. het gebouwd voor den h.eer
scher, die den grooten muur met de Leeuwenpoort 

te Mykene heeft laten oprichten, en dateert het dus 
uit de 14de eeuw. De merkwaardige tegenstelling van 
den zwaren bouw, die vooral indruk maakt door de 
massa, de fo·rschheid van het materiaal en de gewel~ 
dige afmetingen, met de sierlijke en overdadige de
coratie aan de fassade is typisch voor de geheele My-

1 keensche kunst. Daarbij herkent men naast den in
heemschen smaak het Kretensische gevoel voor vor
i:pen. Sedert de 16de eeuw, de periode waarin wij die 
kunst voor het eerst waarnemen, is deze tweeslach
tigheid voor haar karakteristiek; want de invloed 
van Kreta op het vasteland is altijd . zeer groot g.e
weest. Het is telkens de vraag, of men een voorwerp 
als een -voortbrengsel van de inh~eemsche nijverheid 
dan wel als im.,:,>ort uit Kreta moet beschouwen. 

I · De kostbare voorwerpen, die in de Mykeensche 
graven worden gevonden, stellen ons steeds voor dit 
probleem:, dat eveneens door P er s s o n ter sprake 
,wordt gebracht; dat wil zeggen, wij moeten onder
zoeken, of wij daarbij. ,den invloed van den inhzem
schen smaak kunnen herkennen. Vele van de in de 

' Schachtgraven ontdekte . voorwerpen vertoonen een 
zoo volkàmen Kretenzisch karakter, dat men om
trent de herkomst niet in twijfel zijn kan. Bij de 
latere vondsten aarzelt men dikwijls. Om tot een op
lossing van clit vraagstuk te komen zal men goed 
doen zich eerst te bepalen tot enkele sprekende voor-
beelden. · 1 -

Naar de . meerring van , Pers s on geeft een der 
door hem gevonden vazen een zeer duidelijk ant
woord. Het is de zilveren beker u~t het tiende ka
mergraf, die. als titelplaat in de tweede publicatie is, , 

' afgebeeld. Voor ons doel kunnen wij ons bepalen tot 
de manier, waarop de versiering is samengesteld. Deze 
bestaat uit 'drijfwerk, dat ·als een decoratieve band 
den beker omsluit. Af geiet door twee lijsten, wordt 
de ondergrond van dien band gevormd doot een dek 
van schubben. Pers s on denkt aan, een sterk gesty
leerde afbeelding van de golven der zee. Van de om
lijsting steken naar boven en naar beneden kleine 
ornamenten op. Zij worden verklaard als rotsen, in 
overeenstemming met de . verhevenheden van meer 
natuurlijke vormen, die op de . Kretenzische schilde- ' 
ringen en op 'de bekers van, Vaphio ~ijn aang.ebracht. 
Het voornaamste motief zijn vijf eenden îin de vlucht, 
voorgesteld alsof zij vliegen boven bet water. Nu is 
het opinerkelijk, dat ·elk van deze eenden wordt om
sloten door een vierpas; waardoor zij van elkander en 
v·an den achtergrond worden geïsoleerd. Samen · met 
de vierpassen maken zij < den indruk van rosetten, .die 
het oppervlak ihytmisch indeelen. Hun beteekenis 
als decoratie wordt op· die wijze zeker verhoogd; maar 
het natuurlijke effect is geheel verloren gegaan. Zulk 
een manier van versieren is volkomen in tegen.spraak 
met de opvatting van de Kretenzische kunst. 
. Sedert den bloeitijd van den naturalistischen stjjl, 

in de tweedè helft van de 17de en gedurende de 16de 
eeuw v. Chr., heeft men op Kreta getracht de dingen 
af te beelden, zooals zij in de werkelijkheid voor
komen. Men denke slechts aan de schildedngen uit 
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B agia Tradia en uit Knossos, aan de vazen van stea_: 
tiet en aan de . gou.den bekers van Vaphio. Bij de 
stieren, die op . de laatst g.enoemde voorwerpen zijn 
voorgesteld met hun omgeving, was het de bedoeling 
een geheel uit de natuur te geV'en. Ook de visschen 
en de andere wezens op de gpuden schaal uit het koe
pelgraf van 'Midea, het fraaiste stuk dat in de "Ko
ningsgraven" is ontdekt, zijn afgebeeld, alsof zij 
zwemmen in de zee. Wd " hee'ft de ontwerper van 
deze schaal de aan de werkelijkheid ontleende mo
t ieven gestyleeÏ:d en door een regelmatige v.erdeeling 
der figuren ov.er het vlak meer rekening -gehouden 
met de eischen der decoratie; maar het natuurlijke 
effect is toch bewaard. Zelfs bij de nog sterker ge
styleerde planten en zeedie;-en; die op monumenten 
van Knossos uit den laatsten tijd van het paleis; dus 
uit de tweede helft van de 15de .eeuw v. Chr. stam
men, komt nooit -een omlijsting voor .. Het is dus 
zeker geoorloofd vast te stellen, dat voor .een zoo 
ver gaande toncessie aan de eischen van decoratie, 
als op den zilverê!Y'beker van Midea, voorkomt, geen 
plaats is in de Kretenzische kunst. Daarentegen vin
den wij op de Mykeensche ceramiek van het derde 
Laat-Helladistische tijdperk soms een indeeling van 
het vlak in vakken; - men spreekt v.an "paneelstijl". 
De vierpassen op den zilverien beker uit Midea mo
gen als een voorbereiding van deze eigenaardigheid 
worden beschouwd. Op- die wijze . kup.nen wij ov,er'"' 
tuigd wezen, dat de beker een voortbrengsel is van 
de Mykeensche nijverheid. 

Bij enkele andere monumenten, a,ls de steles boven 
de Schachtgraven van Mykene en de . decoratie aan 

. de fassade van het Scha thuis van Atreus, bestaat de 
zekerheid, dat zij althans ter plaatse zijn vervaardigd . . 
Wat de steles betreft, .die uit de 16de eeuw dateeren, 
spreekt daarvoor tevens de minderwaardige uityoe
ring; het is duidelijk, dat de Mykeensche kunst van 
<#en tijd nog op een zeer lagen trap stond. De deco
ratie der fassade van het groote koepelgraf, dat tij
dens de 14de eeuw is gebouwd, heeft grooter betee
keri.is; wellicht is dit werk evenwel door Kretenzi
sche kunstenaars uitgevoerd. 

Pers s on heeft ook voor de gouden schaal uit 
het tiende kamergraf van Midea het ontstaa,n op h_et 
~asteland _aannemelijk weten te maken. De vorm en 
het eigenaardige · telkens herhaalde motief, waarmede 
de schaal is versierd; keeren bij andere te Midea ont
dekte voorwerpen terug. Om · die , i::eden mag men 
zelfs gelooven, dat de schaal daar. ter plaatse' is ontî 
~taan. De ·strenge opvatting van vorm en decoratie 
met hun tektonisch · karakter zijn eveneens in, ov.er
eenstemming met het gevoèl voor stijl, . dat men aan 
het vasteland 'moet toekennen. Vermoedelijk zijn bo- -
~endien aUe in het gr,af .gevonden gouden sieraden 
gaar ve:r;vaa~digd. « < . 

Het zal wellicht mogelijk wezen door een zeer 
nauwkeurige analyse nog ~oor v;eel meer voorwerpen, 
~ie op het vasteland zijn oritdèkt, met vrij groote 
waarschijnlijkhei~ vast te stellèn, of zij hetzij van-' 
daar hetzij l!it Kreta afkomstig zijn. V-01ledige zeker
heid zal men evenwel ' in dit opzicht niet kunnen 
krijgen. Daar kan men ten minste niet op rekerien, 

sedf;!rt het bekend is, dat de bevolking in de beide 
gebieden niet principieel verschillend was. T at voor 

· kort dacht men zich de heerschers _van Mykene als 
Achaeërs, terwijl de koningen van Knossos voor leden 
van de voor-Indogermaansche bevolking werden ge
houden. Dat die opvatting niet juist is, heeft de ont
djfering van de inscripties, die te Knossos zijn ge
vonden, aa:n het licht gebracht. H r o z n y heeft im
mers in de taal, waarin die . inscripties zijn geschré
ven, Indó-germaansche elementen vastgesteld. dp 
grond van deze ontdekking moeten wij aannemen, 
dat Indo-Germanen reeds · in het Vroeg-Minoische 
tijdperk n~at Kreta zijn doorgedrongen. 
. Het is tqans dus niet meer geoorloofd de tegen
stelling tusschen de Kretenzische en de Argivische 
kunst te verklaren door ·een tegenstelling bij den 
volksaa'rd. Er moeten daarbij nog andere elementen 
in het spel Zijn. E.en de~er elementen is de ontvan
kelijkheid, .die de bewoners van het vasteland blij
ken te bezitten voor 1nvloed van buiten. Bijzonder 
sprekend zijn de eigenaardigheden van de Kretenzi
sche kunst, die men in Argolis aantreft; maar m_en 
moet ook denken aan Egypte. Wij hebben daar vroe
ger reeds over gesproken en p er s s 0 n heeft aan de 
betrekkingen tusschen Mykene en Egypte een afzon
derlijk hoofdstuk gewijl Van onzen kant zullen wij 
ons ook met dit vraagstuk een oogenblik ophouden. 

In zijn groote werk The palace of Minos · heeft 
Eva n s herhaaldelijk gesproken over den invloed 
.van Egypte op Kreta. Een dergelijken invloed heeft 
men ook aangetoond bij de Schachtgraven van My
kene. Overbekend , zijn de motieven op een dolk en 
~en strijdhamer met den ' naàm van koning Amosis 
van Egypte, dus uit de eerste helft van de 16de eeuw, 
die terugkeeren op dolken uit het vierde en het, 
yijfde Schachtgraf. Zooals S c h w ei t z er ( Athen. 
Mitt. 1930, blz. 107-118) heeft vastgesteld, ver
toont een houten doosje, dat uit het_ vijfde Schacht
graf a'fkomstig is, met de afbeelding van honden, 
een :zeer nauwe verwantschap met de "Egyptische 
kunst. 

P ers s on bespreekt in dit verband de afbeelding 
yan het , beleg eener vesting, die op het bekende 
Zilveren · rhyton uit het vijfde Schacht'grjlf vo.:>r
komt, en wijst op de verwantschap met dergelij.ke 
voorstellingen in de Egyptische kunst van het Mid
del-Rijk. Al is de uitwerking en vooral de af-

11 beelding van h~t lap.dschap geheel in overeenstem
ming met de Kretenzisch-Mykeensche opvatting, het 
motid is toch zonder twijfel aan1 Egypte ontleend. 
Bovendien vestigt Persson . de aandacht op de lijst 
der vondsten v~n Egyptische vooiw.erpen in het ge
bied van de Aegaeische Zee, die _is bewerkt " <loot 
Pen d 1 eb u r y in zijn Aegyptiac<Çl (1930). l,Jit die 
lijst blijkt, dat de import _uit Egypte naar het v~ste
land . begint met de oudste Mykeensche pe~10de, 
dus in .den zelfden tijd als de levendige betre'kkmgen 
met ·Kreta. P end 1 eb u r y heeft opg.emerkt, dat de 
1n Amarna gevonden scherven van aardewerk, dat 
uit het gebied van de Aegaeische Zee stamt, niet 

1 
1 

1 

< 

' 

1 

l 
i 

1 

1 

' 

1 

1 



88 BIBLJOTHECA ORIENTALIS N_0 5, September 1944 

de techniek van Kreta, maar van het ~asteland ~er
t oonen. Mykene had toen ~us ook_ b1J het ver eer 
met Egypte. de leiding in · Gr:ekenland. 
. Na den Amarna-tijd (omstreeks 1375 tot 1350 v. 
Chr.) was de verhouding t1;1-_sschen E'.gypte en het 
M keensche Griekenland blijkbaar me_!: ~eer van 
vlendschappelijken aard. Wij_ viI:~.den .~en mmst·e g~en 
gegevens, die op eenigerlei relatie ~1JZen. ~aar et 

h" ' t heeft koning Ramses II tijdens ZIJD lange 
se IJn .' g ged~rende de eerste helft van de 13.de 
regeen:i~t . de la.ud.en aan de Aegaeische Ze·e met 
eeuw, T h . d d'e eeuw in betrekking gestaan. egen et em e van i 
en kort na 1200 hadden aa~vallen plaats op "Egypte 
van volkeren" die afkoJilstlg heetten te z1Jn van . 
eilanden in de zee ten noorden van dat land. De · 
Philistijnen, die tot die volkeren beht?or~~n, heb
ben zich daarna gevestigd_ aan de zmd:liJke _kust . 

· s ·" BliJ'kens het in hun nederzettmg.en ont-van yne. · · h M k che 
dekte aardewerk moeten zij mt et Y eens 
Griekenland afkomstig zijn. Dit aardewerk stel.t OD:~ 
evenwel niet in staat de landstreek, waarmt ziJ 
stammen nader te bepa1en. . . 

De na~en van de volker.en uit het Noorden, die i~ 
d~ Egyptische inscripties . worden opg:esomd, .geven 
ons allerlei raadsels op. Met zekerheid ~eeft men 
d b" 1 de Achaeërs en de Danaoi herkend. aar IJ evenwe · · k 
De laat~te .naam , wordt bij Homèr1:1s voor Pee Gn~ .~n 
gebruikt en bovendien herinnert d~e ~aa:n aan ~en.ige 
personen uit de sagen, die met Argolis m verbmdmg 
staan àls Danaos en Danaë. Door P er s s? n . wordt 
gewe~en op de betrekkingen met Egypte, die .· Danaos 
in ·de sage heeft. Het is intusschen ,gewaa,.gd een po-_ 
ging te doen om aan deze figuren en aan .de verh~len, 
die met hen in verband worden gebracht, histo
rische voorstellingen te 9-ntleenen. Van onze~. k~nt 
zullen wij ons never tot 1e kunst bepalen; ·WIJ Vlll-

den daarbij . problemen genoeg. , . 
Boven hebben wij reeds gesproken .over .den m

vloed van Egypte op de kunst in de lan~en aan ~e 
Aegaeische Zee; Men moet echter den mvloed mt 
Kreta niet vergeten, die zich gedurende den Amar~a
tijd liet gevoelen. De overeenkomst tusschen de beide 
vormen van kuns1; is te treffend om aan een toeval 
te kunnen denken. Daarbij ligt het vermoeden ~oor 
de hand, dat Kretenzische meesters na den ondergang 
van de groote paleizen omstreeks 1400 v. Ch~'. zouden 
zijn gevlucht en dat door hun toedoen ~~ -biJZondere 
richting aan ·de Amarna-kunst zou zi~n gegeven, 
die aan Kreta doet denken. De. chr'?nologie geeft dan 
evenwel een bezwaar. De sc;htldermgei;i te ~marna, 
die het meest aan Kretenzische fresco s herinneren, 
stammen immers uit het tweede kwart. van de 14.~e 
eeuw; maar de voorbeelden, waarnaa:i; zij ~<;>uden z1Jn 
nagevolgd, kan men niet in d_en onm1ddell{lk vooraf
gaanden tijd dateeren. De overeenkomstige kunst
werken op Kreta zijn ongeveer twee eeuwen ouder 
dan de Egyptische. " . 

Men bedenke _ intusschen, dat dergehJk.: betre_k
kingen en ontleeningen voor de ku~st altijd .slechts 
een geringe beteekenis hebben. :riet is zeker met on
belangrijk, zulke bijzonderheden vast_ te stellen; maar 

. . 

het is veel belangrijker te bepalen, wat de kun~t. met 
de vàn elders ontleende elementfn he~ft bereikt en 
hoe zij deze heeft verwerkt. Wat Griekenland ?e
treft, heeft de idee van het monument~le en tm
poneerende, die uit Egypte st~mt, geleid tot zoo 
indrukwekkende bouwwerken als ~e Leeuwenpoort 
e~ het Schathuis van Atreus. Daarbij sloot ~~hter ·een 
teruggang aan. Reeds· te Tiryns was het met meer 
dan eeri verkleinde kopie van Mykene en .een wer
kelijk vervolg is er niet . meer geweest. Gnekenla:id 
was voor een waarlijk monumentale kunst" nog me1; 
rijp. Evenals in zooveel andere gevà:llen m de ge
schiedenis van de Kretenzisch-Mykeensche k~nst 
staan wij voor de moeilijk~ei~, dat deze peri_ode 
voor ons nog altijd praehistone is, geheel anders dan 
bij F,;gypte, waar wij de lotgeval~en .der menschen, 
hun denken en voelen althan~ eemgszms kunnen be-
grijpen. . . . d A 

In Egypte kunnen wij de beteekems, die e . m~r
na-kunst heeft gehad veel oeter nagaan. De sch1~~ 
<leringen in het paleis van Amarna stellen alle~ . m 
de schaduw, wat op Kreta is voortgeb:acht. V:1 el~cht 
is het niet meer geweest dan een klem~ opwekkmg, 
niet anders dan _een vluchtige indruk, di.e ee~ Egyp
tisch meester van de naturalistische schtlden~gen.o:p 
Kreta lieeftt gehad. Hij heeft op g:.ond van dien m
druk werken van een grootschen stijl weten ~ot stan:l 
te brengen en een ontwi~keling va~ geweldigen o~
vang is daarop gevolgd. De machtlge tafreele:i mt 
den tijd van Ramses II en Ramse~. III, voorstelling.en 
van veldslagen en va_n jachten, z1Jn zonder de voor
bereiding door de · Amarna-kunst vo.lkomen ~m~enk
baar. In dit geval heeft de inv:loe_d mt h:et Mm01sche . 
Griekenland, ho~ gering welhcht op zich zelf, een 
zèer groot belang gehad; . . . . 

Ter. nadere ·adstructie moge· hier nog . e~-?- ander 
voorbeeld worden besproken van een dergelijke aan-

' raking tusschen twee vormen van kuns~, met name 
wat in Griekenland is geschied gedu!.ende de zevende 
en de zesde eeuw v. Chr. In den t1Jd -0mstree~s 700 
is de Grieksche kunst zeer sterk onder den mdruk 
gekomen van.· de Oostersche. Men spreekt van de. 

oriëntaliseerende" periode, omdat toen tal va~ mo
~ieven uit het Oosten zijn overgenomen. He~ is een 
krachtige op~ekking geweest, die tot een eigenaar
dige ontwikkeling leidde. Vooreerst was/~et resultaat 
een tweeslachtige kunst; maar toch ligt . , daar de 
oorsprong van de latere grootheid. ' 

Een _ eeuw later heeft Griekenland nog eens een 
denkbeeld çian · de · Oostersche kunst o~~leen~. D e 
schepping van de ~roo~~ s~aand~ mannel~Jke figuren 
der sculptuur uit dien t!Jd lS zonder den mvloed van 
de Egyptische kunst niet verklaarI;iaar;; door enkele 
bijzonderheden blijkt de bet~ekei;is, die het voor
beeld uit het Oosten voor 'de Gneken heeft ~ehad. 
De reeks der kouroi is toen aangevangen. In dit _ge-

. val kan men evenwel de ontwikkeling zonder onder
brekin~ ~ervolgen; zij heeft in .anderhalve eeuw ge
leid tot een hoogtepunt voor de kunst der mensch
heid. 
Leiden, 27 .Juli 1944 A . . W. B.YVANCK 
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H. KEES, Der Götterglaube im alten Aegypten. Leipzig, 
]. C. Hinrichs Verlag, 1Q:41 (8vo, 479 blz., 9 pl., 14 
tekstillustraties) = M v_A G 45. 

Geen beschrijving van den Egyptischen godsdienst in 
zijn vollen omvang wil dit boek geven. Uitgestrekte ter
reinen blijven buiten beschouwing; cultus, vroomheid, 
ethiek, geloof omtrent het leven na den dood, verzorging 
der doden, om slechts deze Qnderwerpen, die bijvoor
beeld in een algem~i'l~ schildering van den Çgyptischen 
godsdienst als. Erm an s Die Religion der Agypter een 
brede plaats innemen, te noemen, dit alles valt buiten 
het bestek van Kees' boek. In den titel wordt een bé
perking uitgesproken. Slechts de Götterglaube, liever 
nog had ik gezien: de theologie der oude Egyptenaren 
wordt hier behandeld. Merkwaardigerwijs ontbreekt in 
den titel eèhter het woord, dat, naar het mij voorkomt, 
voor den inhoud van dit boek, voor dé wijze, waarop 
het onderwerp is behandeld, kenmerkend is,' het woord: 
geschiedenis. Immers een geschiedenis van de verschil
lende goden en godensystemen wil Kees geven en op 
geschiedenis ligt daarbij zeer bewust de klemtoon. De 
schrijver geeft hier namelijk uitvoering aan het program, 
dat hij in zijn Grundsätzliches zur Au/ gabenstellung 
der ägyptischen Religionsgeschichte (G.G.A. 1936) heeft 
getekend. 

Kees stelt zijn opvatting tegenover die van den 
ouden H. Brugs c h, die "overigens in zijn Religion 
1f-.nd Mythologie der alten Agypter (18'88) "als einziger 
~gyptologe den Versuch gewag! hatte, die Theologie 
Agyptens darzustellen" (Kees in zijn Vorwort lil). 

Brugs c h had zijn beschrijving bijna uitsluitend ge
baseerd op de tempelinscripties van den laten, Grieks
Romeinsen tijd. Die waren toen in ruime mate toe
gankelijk; oudere schriftelijke bronnen waren schaars, 
de, uiterst belangrijke pyramidenteksten waren pas ont
dekt en nog grotendeels onvertaalbaar. Archaeologisch 
materiaal was nog weinig beschikbaar; d~, tijd der des
kundig geleide opgravingen ·was nog nauwelijks aange
broken. Sinds dien is dit alles grondig veranderd. De 
vooruitgang in onze kennis van het Egyptisch, de tal
loze opgravingen hebben ons ontzaglijk veel geleerd 
omtrent de oudere perioden der Egyptische geschiedenis, 
zelfs omtrent de prehistorie. Reeds bij een oppervlakkige 
inzage van de inhoudsopgave van Kees' boek blijkt 
de geweldige verandering, die zich in het vijftigtal jaren 
sinds de verschijning van het werk · van Brugs c h 
he,eft voltrokken. De systemen der late tempels van 
tdfu, Kom Ombo, Esne, waaraan Bru gs c h' boek bijna 
~eheel is gewijd, vullen bij Kees slechts de laatste 
hentallen bladzijden. De rest wordt ingenomen door 

oudere theologische ~itelsels. Dat is de grote midden
moot van zijn boek (pp. 187-378), waarin hij achter
eenvolgens behandelt: Die Göttersysteme der Aufbau
zeit; Die Feudalzeit; The ben. De Aufbauzeit is de grote 
tijd van de Thinieten (1 e en 2e dynas tie) en het Oude 
Rijk (4e, 5e en ten dele 6e dyn.), waarin eers t de één
wording van het rijk wordt tot stand gebracht en dan 
in een ongeëvenaarden scheppingsdrang de typisch 
Egyptische cultuur wordt gevormd en meteen tot een 
hoogtepunt wordt geheven. Het aan dezen tijd gewijde 
hoofdstuk omvat 1. de systemen van de Reichseinigungs
zeit, waarbij vooral de belangrijke vraagstukken betref
fende Horus en Seth ter sprake k_omen, 2. Heiiopolis, 

' het systeem dat als geen ander zijn stempel op alle 
latere Egyptische theologie heeft gedrukt, 3. Memphis,, 
belangrijk als systeem van de hoofdstad van het Oude 
Rijk. De Feudalzeit, de tijd tussen Oude en Middelrijk, 
is - de naam zegt het reeds - een tijd van decen
tralisatie. In plaats van enkele hoofdsteden en weinige 
goden treden verscheidene provinciesteden met hun 
goden op den voorgrond. Wiederkehr der oberägyptischen 
Ortsgötter luidt de karakteristieke titel van het eerste 
hoofdstuk. In het bijzonder worden dan besproken: 
Dendera, Hermopolis, Heracleopolis, Assiût, Abydosr 
Koptos en Hermonthis. Het hoofdstuk Theben omvat het 
grote systeem van Amon en zijn kring, dat eerst met 
de opkomst en bloei van Thebe in Middel- en Nieuwe 
Rijk in onzen gezichtskring treedt; daarna: .die religiöse 
Krise der Amarnazeit. Een laatste hoofdstuk behandelt: 
die Epigonen, waarin achtereenvolgens: der letzte Auf
schwung des Ainun, der Sieg des Osiris en das Ende 
des Seth worden besproken. Geheel achteraan komen 
dan, gelijk ik reeds zeide, de Götterlehren aus späten 
Tempeln. Men ziet welke historische verschieten zich 
hier hebben geopend; een geschiedenis van duizenden 
jaren doemt op achter de enge grenzen, waarbinnen 
Brugs c h gevangen zit. Ten dele is dit, zoals ik boven 
reeds aanduidde, een natuurlijk gevolg van de vermeer
dering onzer kennis vooral omtrent de vroege perioden · 
van de Egyptische geschiedenis; anderdeel_s echter vloeit 
het voort uit een methodische frontverandering, 

In vele opzichten waren de late tempelsystemen 
Heliopolitaans gekleurd. Br ug s c h' uiteenzetting daar
van - hij kende de Grieks-Romeinse inscripties als 
weinigen - is grondig en behoudt nog heden haar 
waarde. Doch hij tekende ze als een vap den oudsten 
tijd af vastgelegd systeem, waarin aàn elke plaatselijke 
godheid een rol was toebedeeld uit het figurenrepertoire 
van den Heliopolitaansen godenkring. Iedere locale god 
of godin is slechts een verklede Atoem of Sjoe of Isis 
of hoe de leden van · deze godenfamilie (de Enneade) 
verder mogen heten. Voor de theologie van dien laten 
tijd is dit inderdaad juist; volgens Bru gs c b geldt 
het ook voor den vroegeren tijd. In zijn Die Agypto-

_____ .... "" ....... __________ ·----- .· 
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logie (1891) schrijft hij öijvoorbeeld (p. 177): Der Eine 
ursprüngliche Gott, die chaotische Achtheit (Ogdoas), 
die grosse Neunheit (Enneas) mit ihren Grundtypen, 
..... und schliesslich die ganze Summe der "kleinen 
Neunheit", welche die lokalen Formen der Urtypen in 
den 42 Nomen Aegyptens dal-steilten, das ist das un
verändert gebliebene Schema, auf welches die Grund
lage der Lehre von den Göttern bei den Aegyptern be
ruhte, ohne R-f:i.cksicht auf zeitliche und örtliche Unter-
schiede. 

Tegen deze loochening van alle verandering in den 
loop der lange Egyptische geschiedenis, tegen deze ver
eenvoudiging der bonte godenwereld, die alle kleurige, 
locale individualiteit trachtte te steken in de grauwe 
uniform der starre typen van één theologisch systeem, 
kwam reeds aanstonds Ma s p er o in het geweer. Hij 
had oog voor de verscheidenheid, in tijdelijk zowel als 
in plaatselijk opzicht. Hij eiste, tegenover Brugs c h, 
historische behandeling v.an de stof en hij pleitte voor 
de studie van locale cultusvormen en goden. L'histoire 
des dieux isolés devrait précéder une histoire des 
théories théologiques; want niet de eenheid, maar de 
veelheid van zelfstandige goden is primair: La féodalité 
divine est Ie fait primordial de la religion égyptienne, 
comme la féodalité humaine est Ie fait primordial d-e 
l'histoire d'Egypte. Op deze wijze, vaak puntig en gects!ig, 
formuleerde Ma sper o zijn principiële polemiek tegen 
Brugs c h' wijze van beschouwing. En hij heeft daar
mee succes gehad. De jongere, ook de Duitse, 
egyptologie is niet B rug s ·c h, doch Ma sper o gevolgd. 

Weliswaar spreekt Erm an in zijn vroegere boek over 
den Egyptischen go'dsdienst (Die ägyptische Religion) 
nog als zijn overtuiging uit, dat althans de grote goden 
overal dezelïden waren; doch "bei der räumlichen Zer-

. splitterung des Landes .... musste im Lauïe der Jahr
hunderte und Jahftausende die einzelne Gottheit sich 
immer mehr und mehr in gesonderte Gestalten auïlösen 
(a.w. p. 3). Bij dit proces konden zij zelfs hun ouden 
naam verliezen, zodat zij dan slechts werden genoemd 
naar de stad, waar zij · werden vereerd. "So trilt neben 
den groszen Gott Seth der Nubti d. h. der von Ombos, 
neben den Sonnengott Horus der Behedti, der von,Edfu, 
neben die Himmelsgöttin die îröhliche Baste! die von 
B.!ibastis". In zijn laatste boek echter: Die Religion der 
Agypter (Berlijn, 1934) heeft hij zich de nieuwere, door 
Ma spe r o vertegenwo_ordigde en gepropageerde be
schouwingswijze eigen gemaakt. Een Copernicaanse 
wending - immers deze beoordeelt de verschijnselen 
juist omgekeerd. De locale goden, hier en ginds ver
schillend van natuur, gedaante, naam - vaak zelfs naam- · 
loos, eenvoudig: die van Edîu, die van Nechen, enz. -
zijn het oorspronkelijk gegevene; hun lotgevallen ont
wikkelen zich dan in opgaande of neergaande lijn. Door 
den loop der geschiedenis, bloei of verval hunner stad 
en dergelijke facto.ren worden zij tot goden van een 
gouw, van een federatie van gouwen, van het land mis
schien, of zij worden omgekeerd door een fortuinlijker 
collega verdrongen, overvleugeld, geabsorbeerd; de 
eigennaam van zulke achteruitgaande figuren wordt ge
koppeld aan of vergeten voor een glorierijker naam, zij 
worden een van de vele Horussen, Hathoren, enz. De 
vele mogelijkheden op dit gebied vindt men opgesomd 

in Kees' tweede hoofdstuk: Grundsätze der Formung. 
Menigmaal bestaat er natuurlijk reeds van den aanvang 
af veel verwantschap, gelijkenis tussen de verschillende 
Egyptische goden. Land en volk in hun eenvormigheid 
werken in de richting van een zekere eenheid, een 
factor die het proces van Anlehnung, Angleichung of 
wesenhafte Gleichsetzung van den enen god met den 
anderen begunstigt. Een andere vorm van aansliliting is 

· dat een god gaat behoren tot een kring, die-·zich rond
om ·een leidende figuur vormt; men vindt paren, drie
tallen (triaden, vaak: vader, moeder, zoon), vier-tallen, 
negen-tallen (die niet altijd negen, vaak meer personen 
tellen), ook onbepaalde veel-tallen tenslotte, b.v. de zielen 
van Pe; hoeveel er zijn blijft onbepaald. Iedere locale 
god is almachtig op zijn gebied, dingt naar het primaat; 
sommigen hebben succes en worden dan grote, alom 
bekende figuren, een Hathor bijvoorbeeld, in wie tal
loze naamloze of obscure plaatselijke godheden zijn 
opgegaan. Die eenhèid is secundair, de veelheid primair. 
Junker's these van één oorspronkelijk hemelgod (een 
soort oermonotheïsme), dat eerst later tot het veelgoden
dom van den historischen tijd zou zijn verbasterd, wordt 
dan ook - dit zij hier tussen haakjes vermeld - door 
Kees m.i. terecht bestreden. 

Ofschoon hij in zijn laatste boek dus deze beschou
wingswijze heeft aanvaard, tracht Erm an dit historisch 
verloop niet te beschrijven. Opzettelijk ziet hij daar van 
af: Aber alles dies es liegt jenseits unserer Kunde und 
wir tun gut, .nicht mehr davon wissen zu wollen als das, 
was sich ohne gewagte Vermutungen ergibt (a.w. p. 8). 
Deze woorden zijn zeker bedoeld als polemie,I.~ tegen 
Set he 's Urgeschichte und älteste Religion der Agypter, 
een vermetele poging, inderdaad vol van gewaagde 
hypothes'en, om de oorsprong en ontwikkeling der goden 
tot in verre prehistorische ti:i.den na te speuren. Uit
gangspunt voor de stoute constructies, waarvan dit 
boekje vol is, vormt echter een zorgvuldige analyse van 
de locale,godsdiensten, die waardevol blijït onafhankelijk 
van de vergankelijke theorieën, die de auteur daaraan 
vastknoopt. In zijn eerste hoofdstuk zet K e es dit werk 
van Set he voort. In dit hoofdstuk: die Kulte ;.md 
Kultstätten vindt men een opsomming, gegrond op een 
uitgebreide kennis van het onaïzienbal'.e en moeilijke 
materiaal, van Tierkulte, Pïlanzenkulte, heilige Gegen· 
stände, Gottheiten in Menschengestalt. Ook van dit 
honderdtal bladzijden geldt, dat het zijn waarde zal be-

.. homlen, als de rest in de toekomst onvermijdelijk ver- · 
ouderd zal zijn, zoals het nu ook door hem, die Kees' 
theorieën geheel of ten dele verwerpt, dankbaar geraad· 
pleegd wordt. 

Is in dit opzicht het werk van Kees dus een voort· 
zetting van dat van Set he, zijn kijk op het historisch 
verloop is in menig opzicht diametraal verschillend. 
Set he gebruikt namelijk de oudste godsdienstige over· 
levering om daarmee in groten omvang prehistorische 
geschiedenis op te bouwen. Zijn redenering is deze: 
zoals wij in het Nieuwe Rijk den god van Thebe, Amon, 
tegelij-k met en tengevolge van de fortuin van zijn stad' 
die toen van een obs.cuur provinciestadje de hoofdstad 
van een wereldrijk werd, zien stijgen tot den rang van 
"Koning der goden", zo moet altijd voor de macht van 
een god, voor het prestige van een tempel en priester· 
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schap een periode van voormalige politieke hegemonie 
wor~en vooron.dersteld. Bijvoorbeeld: Heliopolis heeft 
tot m __ den Gn~ks-Romeinsen tij d toe een ongekend 
geestehjk overwicht, bovendien een groot tempelbezit 
h?ewel het d~~ s~~cht~ ~en onbetekenend plaatsje is; 
dit .wordt begnwehJk, md1en wij aannemen, dat Helio
pohs eens een tij d van politieke grootheid heeft gekend 
als hoofdstad van een voor"dynastisch eenheidsrijk. 
Kees" daarentegen tracht de gebeurtenissen zoveel 
m_?gehJk een J?.laat_s te geven in historisc~e tijden; dik· 
W!Jls tracht h!J dit te bereiken, doordat hij pretenties 
van een localen cultus niet als werkelijkheid aanvaardt 
doch ze als tel) denzieuze propaganda beschouwt - bv'. 
de. aanspraken van Heliopolis op de heerschappij der 
beide !~~den, enz. als slim'.'.le politiek van de prjester
sc~~p !ljdens het Oude R1Jk. In dit geval kan K e e s 
gelijk hebben. Ook mij komt het waarschijnlijk voor 
dat grote delen der pyramidenteksten het best als be~ 
wuste propaganda van den Re-d ienst kunnen worden 
besch~uwd, die zeer wel in den tijd der 4e en 5e 
dynashe past, zodat het niet nodig is zijn toevlucht te 
n_eme~ tot een hy'fYothetisch prehistorisch rijk van He
l10pohs. 

_In a_ndere gevallen is echter zijn constructie zeker 
met mm der betwistbaar dan die van Set he. Ook zijn 
s_l_eutel pa_st niet op alle sloten. Gesteld eens dat de 
tijd, waann de bovengenoemde lotgevallen van Amon 
vallen, voor· ons nog niet historisch was, doch door het 
ont_breken van bron.nen prehistorie, dan zou Kees 
we_1geren t~ gelov~n in Amons vroegere politieke groot
heid . én z1Jn konmgschap der goden toeschrijven aan 
handige prop~gan?a van een doelbewuste priesterschap. 
En toch zou. m dit geval ~!et hij, doch ~et he het bij 
h~t rechte e1.~d .. hebben. Z1Jn hypothese 1s op zich zelî 
met · waarsch1J~hJker dan die va~ Set he. Welke de 
voorkeur verdient moet voor ieder geval afzonderlijk 
worden nage~aan .door alle factoren zorgvuldig af te 
wegen, e_en mgew1kkeld werkje, waarbij het bijna uit
gesloten 1s volkomen zekerheid te bereiken 

Laat ik althans één geval, tevens één de~ meest cen
trale, mogen noemen, waarin Kees' oplossing m.i. door 
grote bezwaren wordt gedrukt, het succesrijke lot van 
Horus. _Doorgaans en ook reeds in oude bronnen treedt 
deze op als de vertegenwoordiger van Beneden-Egypte 
naast en tegenov_er ~.eth als heer van Boven-Egypte. 
V?lgens Set he ~s h1J dan ook van huis uit een god, 
wiens vaderla~d m de Delta ligt; mi_sschien / is de 3e 
~en~.den-Egyph~che gouw, welks wapen een Horus-valk 
1s, ZIJD oorspron~_elijke gebied. Eerst god van een uit
gestrekter ~el_tanJk geworden, zou deze Horus dan door 
een ?verwmmng op Seth en het Zuiden god van een 
veremgd . E~ypte . zij~ ~eworden en koningsgod par 
exellence; s!nd~d1en zs iedere koning een Horus. Wan
neer !~ter. dit nJk .:veer in een Noordelijke en Zuidelijke 
helft y1te~nvalt, blijft_ J!orus god van beide delen, zodat 
d~ historische veremgmg der beide landen onder Menes 
die van Boven-Egypte uitgaat, niet als een overwinning 
van. Seth, doch eveneens als een zege van Aorus wordt 
gev1er?. De oude herinnering blijft echter voortleven : 
Seth is heer van Boven-, Horus van Benedctn-Egypte. 

K e e s verwe~pt d_eze constructie; hij gelooft niet aan 
dat eerste, preh1sto'.1sche eenheidsrijk. Want men moet 

hier inderdaad liever van een geloof dan van een op wet 
schap~elijke bewijzen berustende' overtuiging sprek~~
S et he z.egt zelf van h~t door hem ontworpen beeld: 
Wer es mcht glauben w1ll, mag es nicht glauben ( · · 
P: 3). Wat ~ e es evenwel positief daartegenover st:lt ~
met_ overtu1.gender, wel veel minder duidelijk dan Sethe~~ 
fascmerend heldere en consequente beelçl . Hij vergt van 
ons te gelov~n, d~t de tegenstelling Horus-Seth zuiver 
Boven-Egyp!lscb is, dat Horus daarin de bovenhand 
gekregen heeft en later door de overwinning van Me 
god va~ ?et verenigd rijk is geworden, dat daarna Ho~~~ 
echter Juist aan he~ onderworpen deel (Beneden-Egypte) 
als schutspatroon 1s toegedacht, terwijl Seth de heer 

. van Boven-Egypte - ~en door hem vroeger misschien 
nagestree~de, maar no01t bereikte positie - werd. Deze 
tegens_telhn~ stamt u_it de Koptische gouw, waar naast 
Seth m H1eraconpohs, een valk-god in Kus heerste 
Deze heet e~hter niet '.f orus, maar Nn-wn; zijn later; 
Horusnaam IS secundair. Daarnaast kent Kees een rol 
!Oe aan Edf~, dat echter zeker een tamelijk jonge plaats 
1s, gelegen m een gren'sstreek, die zeker geen kernland 
v~n een Boven-Egyptisch rijk is geweest. Trouwens ook 
hier berust de Horusnaam van den god vülgens Kees 
zelf slechts op "secundäre. Gleichsetzung". Ook met den 
god van de hoofdstad van het Boven-Egyptisch rijk 
(Nech~n) staat_ het zo. Duidelijk is mij de samenhang 
van dit alles met recht geworden; in het algemeen werkt 
de overvloed van details, waarmee de schrijver ons 
overstelpt, wel eèns ver':"'arrend, al wil ik hier gaarne 
dankbaar. erkennen, dat dit boek oneindig veel helderder 
en leesbaarder . is dan Kees' vroegere geschriften. 
Telkens k?_men . m. het overvloedige materiaal gegevens 
te vo?rsch1Jn, die m .het ontworpen schema niet passen 
en die dan goedschiks of kwaadschiks daarin worden 
ge"".rongen. De zielen van Pe, de gcidenkring of mis
schien de gestorv_en ~oningen van de Beneden-Egyptische 
hoofdstad (empfmdhche Stelle vernichteter Königshoff
nungen, p. 1~5), worden voorgesteld met valkenkap. 
Steunt dit n~et de hypothese, dat de koninklijke valk
god H~:us 111 het Deltarijk thuis hoort? Kees rede
neert: ZIJ namen op_zettelijk, "ihrer Natur zuwider", dezen 
valken kop aan; "~1e lassen sich falkenköpfig da1rstellen, 
v~rs~ch ten also s!ch als Nestlinge zu geben, als sei ihr 
gotthc~er Valer ~111 Falke, wie der ober-ägyptische Gott 
von H1eraconpohs-Nechen !" Zo kan men alles recht 
praten. 

Een o~~ekeerd voorbeeld : veel goden en cultus
vormen ZIJD zeker door Boven-Egypte uit Beneden
.Egypte over~enomen,. volgens Set be een gevolg van 
het voormah_g overwicht van het laatste in politiek en 
cultureel opzicht. Neen, zegt Kees, het is "eine versöh
n~nde Geste der oberägyptischen Dynastie, darf aber 
mcht etwa als Beweis für die überlegene Geisteskultur 

1 der D_eltagaue ) n 1Anspruch g-enommen werden" (p. 212). 
"".anneer men echter ziet, hoeveel er op rekening van 
dit verz~en~nd optreden moet worden geschoven, wordt 
men s.ch1cht1g. De ceremoniën, waarmee eerst de koning, 
la.ter 1e?ereen werd begraven, zijn blijkens plaatsnamen, 
die er m voorkomen. uit de westelijke Delta afkomstig. 
Kees. zelf bea~~t dit. De Bovenegyptische overwinnaar 
zou zich dus b1J de begrafenis, die voor zijn toekomstig
lot van het allergrootste belang was, slechts uit politieke 

1 

1 

1 
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overwegingen van het ritueel van den politiek en cul
tureel inferieuren overwonnen vijand hebben bediend l 
Het vergt veel van ons geloof. Dan is het standpunt 
van Set h e e.a., die hierin een overwinning zien van 
het hogere, cultürele prestige van het Noorden, toch 
aannèmelijker; zo overwon bijv:s:iorbeeld later het onder
worpen Griekenland Rome. in elk geval, er is reden 
voor Erm an s scepsis; wij zijn hier blijkbaar op een 
terrein, dat zich aan onze histerische kennis onttrekt. 

Zo komt de vraag op, of deze genetische behande
ling, waarbij het onderzoek naar oorsprong en wording 
in de belangstelling voorop staat, werkelij~. de alleen
zaligmakende methode is.Brugs ch maakt (Agyptologie,1 
p. 178), blijkbaar tegen Ma sper o's kritiek op zijn 
Religion, de opmerking: Ich behaupte, dass wir liber 
diese Anfänge niemals Zuversichtliches erfahren werden .. 
Ni'cht wie es entstand, sondern wie das Entstandene 
sich uns darstellt, das ist die frage, welche die Gegen
wart beschäftigt. Een treffend woord, dat hij helaas 
verzwakt door voor de toekomst, als "das letzte Thor 
zu dem Verständniss der altägyptischen Schrift" ge
opend zal zijn, toch meer licht in de duisternis van 
den oudsten tijd te verwachten. Dit kan mogelijk zijn, 
doch het program, dat in dit woord steekt, zal altijd 
een principiëel andere methode van historiestudie blijven, 
die naast de genetische recht heeft op een minstens 
gelijkwaardige plaats. Ik kan mijn bedoeling niet beter ver
duidelijken dan met een voorbeeld uit Wagenvoorts 
rede Pietas, die mij toevallig dezer dagen in handen 
kwam. "Gesteld, aldus de schrijver, een archaeoloog 
is zoo gelukkig, een terrein voor zijn opgravingen te 
vinden, waar achtereenvolgens· verschillende steden zijn 
ontstaan en vergaan, waar verschillende beschavingen 
bloeiden en verwelkten of gewelddadig vernietigd wer-

. den; dan zou hij zijn onderzoek op tweeërlei wijze 
vruchtbaar kunnen .maken, n.l. door verticale en hori
zontale · doorsneden van het terrein. Een verticale door
snede b.v. zou het misschien mogelijk maken, aan de 
scherven van aardewerk, die in de opeenvolgende lagen 
gevonden werden, de ontwikkeling va.n de ceramiek in 
die streek aanschouwelijk uiteen te zetten; een horizon
tale doorsnede daarentegen geeft de overblijfselen te 
zien van een bepaalde cultuur in een bepaalde periode, 
en maakt het mogelijk, door de verschijnselen .in hun 
samenhang te b~schouwen, zich een denkbeeld te vor
men vari het leven ener menschengemeenschap met al 
zijn schakeeringen in het verre verleden." De schrijver 
gaat dan voort met dit toe te passen op de studie der 
oudheid. Toegepast op ons onderwerp wil dit zeggen: 
naast de verticale snede, het onderzoek naar ontstaan, 
ontwikkeling, enz. van den Egyptischen godsdienst is 
ook een horizontale mogelijk : de bestudering van de 

- . verschijnselen in hun · onderlingen samenhang en be
tekenis in een bepaalden tijd. 

De vraag naar den oorsprong . en naar de lotgevallen 
van Osiris, Horus of Amon is één vraag, die naar hun 
betekenis voor . den gelovige een andere. Aan welke 
richting van onderzoek men de voorkeur geeft, zal 
soms van den aard van het materiaal afhangen, groten
deels echter van den aanleg van den onderzoeker en 
den geest van zijn tijd. Wij weten allen, hoezeer de 
genetische methode mode is geweest. Mijns inziens 
hebben beide vormen van historiekennis recht op be-

staan. Toch schijnt mij de tweede, zo men wil: de 
synthetische, de systematische het waardevolst. 

In de praktijk zal misschien geen dezer twee werk
wijzen ooit zuiver voorkomen. Het verschil in belang
stelling, in accent is echter duidelijk merkbaar, wanneer 
men het in zijn soort voortreffelijk boek van Ke es 
vergelijkt met Kristen sens studies over afzonderlijke 
symbolen en voorstellingen (Leven uit den Dood), of 
met de beknopte schetsen van het gehele gebied door 
van der Leeuw (zie BO nr 5, pp. ·65 vv.) en mijzelf 
(in: Godsdiensten der Wereld). Ook het boekje van 
B 1 eek er, De overwinning op den dood naar oud 
Egyptisch geloof; kan hier worden genoemd. Studies als 
de hier genoemde verhouden zich tot boeken als die van 
Set h e en Kees als een onderzoek naar de betekenis 
van ee·n bepaald woord in onzen tijd of bv. in de 17e 
eeuw tot de bestudering van den oorspronkelijken vorm 
en betekenis van dat woord. En hoe interessant dit 
laatste vraagstuk ook moge zijn, voor de oplossing van 
het eerste helpt h'et meestal weinig of niets. Wat wij thans 
onder een "bord" of "slecht" ve1staan is heel iets anders 
dan de oorspronkelijke bttekenis. Zo is het ook met 
godsdienstige verschijnselen. De "oorsprong" bv. van 
Osiris - ik zie nu af van de vraag, of men ooit daartoe 
kan doordringen - moge den één meer den ander 
minder boeien, tot de doorgronding van zijn latere be
tekenis draagt de kennis van zijn "oorsprong" niets bij. 

Het wil mij voorkomen, dat bij toepassing van de 
tweede methode ook aan de schone eis van Kee s, 
dat men bereid moet zijn geistiges Schaf/en, 'eines 
fremden Volkes nach dessen ar/eigenen I'vfassstäben 

- zu méssen {Grundsätzliches p. 61), het best kan worden 
voldaan. Een grote vooruitgang deze eis, wanneer men 
daarmee vergelijkt den geest, die aan het woord is in 
het hoofdstuk: die 'Fneologie van . Erm an s boek. Her
haaldelijk is daar sprake van : krause Gedankengänge, 
Widersinn, Unsinn, · libel angebrachte Gelehrsamkeit. 
Kees gaat al die gedachtengangen uitvoerig en zorg
vuldig na zonder zich te laten afschrikken door het 
feit dat de logica der Egyptische theologen anders is 
dan de moderne, hun "bewijzen" dikwijls anders zijn 
dan de onze. Hij meet hun betoogtrant niet af naar den 
onzen. Of hij echter hun drijfveer niet moderniseert, is 
een andere vraag. Het zal den lezer dezer bespreking 
niet zijn ontgaan, dat bij Kees, · zowel als bij Set h e, de 
politiek de enige kracht is, waarmee in de geschiedenis 
van den Egyptischen godsdienst wordt gerekend. De 
aanraking, waarin de locale goden door den loop der 
gebeurtenissen met elkaar komen, hun strijd, overwin
ning, verzoening moeten door de theologen worden ge
motiveerd. De theologie - dat is de indruk, die het 
·boek van Kees achterlaat - is slechts een instrument 
in handen van een verstandige, doelbewuste politiek, 
hetzij de priesters dit bedrijf ten bate van de staats
macht beoefenen of voor eigen rekening. Dat 'de poli
tiek in de theologie wel eens een rol heeft gespeeld 
zal niemand ontkennen, ik althans niet, doch dat zij zo 
overheerst, dat religieuze motieven zo volkomen worden 
over het hoofd gezien als in dit "Götterglaube" is mijn 
grootste bezwaar tegen dit grondige, geleerde en scherp
zinnige boek van Kees. 
Leiden, 1 Sept. 1944 

* 
·A. DE BucK 

* 
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'Der Naturen Bloeme' in Echnaton's 'Horst 
van Aton' van Amarna, + 1365 v. Chr. 

(De brokstukken van een beschilderden ' . / stuco-vloer uit Hawata, thans in Caïro) 

Vooral naar aanleiding van Fr. W. FREIHERR VON 
.BISSING, Der Fussboden aus dem Palaste ~es 
Königs Amenophis I V. zu El H awata im Museum 
zu Kairo. München, Verlag F. Bruckmann, 1941 
(2°, 47 blz" 14 afb. in den tekst, 14 platen waar
onder 6 gekleurde). 

Het blijkt steeds weer opti:ieuw, dat ,er in de oogen 
van de kunstminnende belangstel1enden, die hun ver
kenningen om der wille van de zuivere schoon
heid ook tot het oude Egypte uitstrekken, speciaal 
één episode in de ontwikkeling . der beschaving van 
het land aan cl.en Nijl is, waar een ieder als vanzelf 
in . opga;;i.t. Dit zijn de jaren vol opschudding, door 
de hervorming~Jo op godsdienstig, maatschappelijk, 
staatkundig en voor ons in dit verband wel in de 
eerst e plaats artistiek tenein teweeggebracht, waar 
pharaoh Amerihotep LV, 1375-1358' v. Chr., den stoot 
toe heeft gegev·en, Echnaton, zooals we dezen koning 
uit de t weede helft van de 18e dynastie kiescher 
kunnen noemen. Nergens wordt immers het mono
theïstisch gedeelte van 's konings program - de ver
eering van den eenig.en en universeelen god Aton -
zoo krachtig beleden, als in den gewijzigden naam 
Echnaton (zoo veel als 'Aton is voldaan'), welken 
de als Amenhot ep IV op den troon gekomen heer-

- scher later aannam. (Een verandering van den naam 
was in het oude Egypte, trouwens pv,eral in het o.ude 
Nabije O osten, een kardinale aangelegenheid des 
levens. Vooral bij theophore namen stond uit den 
aard der zaak de gunst of ongunst van de 'met name' 
aangeroepen godheid op het spel). Dit 'eene feit van 
de vervanging van 's konings naam is al jn hooge 
mate teekenei:id voor alles wat hij heeft ondernomen. 
Een overstag gaan, wanneer hij zich niet meer met 
den ouden, geregelden koers kan vereenigen, zooals 
hem die door zijn groote voorgangers uit het vorsten
huis, waar hij zelf eveneens tQe behoorde, de Toth
messen en de Amenhoteps, was aangegeven. En zulks 
in die mate, dat men van ,een conflict over de g.e
heele linie kari spreken. Zelfs het verblijf in de oude 
hoofdstad van zijn dynastie, Thebe, .het centrum 
van het ware staatsbedrijf, waar de Amon-dienst 
toe was uitgegroeid, was bij het voortschrijden van 
zijn kettersche bedoelingen niet langer mogelijk. 
Echnaton vond een ruime veilige wijkplaats, waar 
hij zijn idealistisch strev.en in een uit den vrijwel 
onaangeroerden grond verrijzend staatje kon uitleven, 
in het, van Thebe uit gereke~d, ver stroomafwaarts 
gelegen gebied aan den oostelijken oever van den 
Nijl, waar de koning den veelbeteekenenden naam 
Achet Aton = Horizon of Land van Aton aan toe
kende. Het is de kortstondig,e, dadelijk na Echnaton's 1 

dood in verval en vergetelheid geraakte nederzetting, 
die in den tegenwoordigen tijd alg,emeen naar een 
belendend Arabisch dorp el-Amarna wordt genoemd. 
Het is op die plaats in af geleg.en Egypte, dat Ech-

naton de verwezenlijking van zijn bedoelingen het 
meest nabij kwam. Achet Aton (Amarna) is de plaats 
waar Echnaton de tegenwerkende krachten, die in 
de over het algemeen met hand 'en tand het oude 
vasthoudende Egyptische samenlev'.lng scholen, heeft 
geëlimineerd, wellicht eigenlijk meer heeft ontvlucht. 
~aar in An:zarna, in den kring. van den koning en 
d1ens volgelmgen, werd Aton, de vergoddelijking van 
het zonlicht en de waarachtigheid op aarde, als de 
eenige god vereerd. Daar heerschten ook de staat
kundige denkbeelden - verbroedering van alle vol
keren der aarde op voet van gelijkheid en geloof in 
Aton - waar 'Echnaton's idealistisch, soms beslist 
utopistisch brein van vervuld ,was. Binnen de grefizen 
van At on's veste liet de koning pok niets onbeproefd, 
om de kunstwerken tot stand te laten komen, welke 
- zooals het in de beeldende kunst mog,elijk is -
welsprekender en overtuigender dan met prograrn
ma' s en woorden van 's konings hoogste idealen ken
nis voor iedereen en allen moesten ,.geven. BoU:w
werken, beelden, r,eliëfs en schilderingen, in Amarna 
voor den dag gekomen, zij spreken met elkaar één 
bezielde, in den ·naam van Aton evangeliseerende 
taal, uiteindelijk steeds op Echnaton zelf, dien we 
op die manier ook beter als mensch leeren kennen, 
teruggaand. Wellicht heeft het zin, bij een van de 
minder bekende uitinge\1- van de kunst van Amarna, 
met haar uit ethisch-godsdienstige overweging,en 
voortkomende neiging tot natuurlijkheid, rechtscha
penheid en ongedwongenheid, ,een oogenblik te blijven 
stilstaan. Het betreft een aal)tal fràgmenten · van 
een vloerschildering op stucco, tientallen jaren g,e
leden in een van Echnaton's paleizen_ in het zui
delijke gedeelte van het district van Amarna, vlak 
bij .een dorp Hawata ontdekt, en :eenigen tijd na
dien, naar het schijnt tegen de lente van 1900, naar 
Cairo overgebracht. De aanleiding juist dit product 
van de kunst van Amarna voor 1een kort opstel uit te 
kiezen, wordt wel gevormd door de sinds jaren ver
beide verschijning van de monumentale publicatie 
van dezen beschilderden vlüer in 1941, van de hand 
van Baron v on Bis si n g. Een bij uitstek welkom 
werk, dat dan ook de recenseerende belangstelling 
verdient, welke het blijkens besprekingen van R. 
Anthes, OLZ 46, 1943, kolommen 12-16 en P. Gil
b er t, Cd E 33, 1942, 98-100, reeds met woorden van 
geweldigen eerbied en warme erkentelijkheid aan het 
adres van den schrijver heeft mag.en g.enieten. Schrij
ver dezes wil geenszins de ijdele hoop koesteren na 
beide bovengenoemde recensies, waarvan die van 
Anthes de belangrijkste is - vandaar de volgorde -
nog veel nieuws of naders in t e kunnen brengen. Aan 
den anderen kant is er in deze ontmoedigende om
standigheid toch ook weer iets goeds te zien. In ·dier 
voege, dat er op die manier alles voor is te voelen, 
de zaak zooveel mogelijk uit ,een oogpunt van eigen 
belangstelling te bezien, wat anders zoo licht als mis
plaatste eigengereidheid zou zijn te veroordeelen. 

Het kostbaarst,e g.edeelte van von Bissing's bijdrage 
bestaat uit 14 voortreffelijke platen, 6 daarvan in 
kleuren uitgevo"erd. D eze platen zijn vervaardigd naar 
de schilderingen in gouache (waterverf met gom), die, 
reeds enkele jar,en vóór het uitbreken van den vorigen 
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wereldoorlog, door den Duitsclien schilder . Max 
Re ach naar de fragmenten uit Hawata in Cairo· zijn 
gemaakt. Genoemde Re ach, welke er in samenwerking 
met v on Bis sin g toe is gekomen, de brokstukken 
uit Hawata van nabij te onderzoeken, heeft zijn ge
schilderde teekening,en op ongeveer de helft van de 
ware grootte uitgevoerd. In von Bissing's map zijn de 
platen weer op ongeveer de helft van het formaat 
van R ea c h's kunstg,ewrochten genomen. Het samen
gestelde kunstwerk uit Hawata is zeer in het kort als 
volgt te beschrijven. Het is een aantal fragmenten -
meer -Oan eens ongev·eer 1 bij 1.50 m - van ,éen laag 
stucco met beschildering in bonte kleuren, planten, 
bloemen, vogels en viervoeters voorstellend, zooals 
die den grond bedekte in een van de overdekte pavil.
joens van Echnaton's zuidelijk paleis in het k~artier 
'Maroe Aton' = ongeveer 'Horst van Aton ' genaamd, 
Gelijk de Engelsche opgravers ter plaatse van Maroe 
Aton in de campagne 1921-'22 hebben vastgesteld, 
moet men zich het paviljoen waar de beschilderde 
vloer uit afkomstig is, als een vrij ruim, 'niet te hoog 
vertrek voorstellen. Lommerrijk beschut door een 
·.dak op zuilen, frisch en koel gehouden door verschil
lende kunstmatige bassins vol water, die in deze ruim-
te waren geconstrueerd. De schildering'en op den 
grond zijn slechts een onderdeel van den opzet van 
het geheele paviljoen: te maken dat een ieder die het 
vertrek betreedt, zich ook binnenshuis a.h.w. opge
nomen gevoelt in de verkwikkende zaligheid der 
bloeiende en groeiende natuur rondom. Vgl. voor de 
berichten der Engelsche opgravers C. Leonard 
Woolley, Excavations at Tell El-Amarna, JEA VIII 
(1922), 78_:_79, door y on Bis sin g onberispelijk -
tekstgetrouw in vertaling weerg.egev.en op blz. 27. 
Het idyllisch aandoende- geheel van dit paviljoen, 
met den beschilderden vloer en de waterreservoirs, is 
echt iets voor Amarna,, Maar iets dergelijks kwam / 
toch ook al eerder voor. Zoo in het paleis van Eçh
naton' s vader en voorganger Amenhotep III, 1411-
1375, in Malkata bij Medinet Haloe (moderne Ara
bische namen), ten westen van den Nijl in het The
baansche gebied. Een zeer waardevolle proeve van 
deze vloerschildering uit Malkata berust al geruimen 
tijd in het Museum antiker Kleinkunst in München 
(geschenk van den Service des Antiquités de l'Égyp
te). Het is een 70 X 46 cm mete!Jid fragment, een 
eend tusschen papyruspollen voorstellend. Er zijn 
tal van kenmerkende eigenschappen aan te voeren, 
welke het stuk in München met den vloer uit Hawata 
g.emeen heeft v.v. De bestemming, de frappant een
dere techniek1 ('al s~cco', dus niet als bij een fresco 
zoo, dat de verf eed. verbinding met den ond·ergrond 
aangaat). Meer nog _dan dat: de vlot-naturalistische 
toets, trouwèns eigenlijk ook heelemaal de voor 
Egypte ongebreidelde schilderachtigheid, die soms 
wordt tot ongegeneerde vluchtigheid, waarmee het 
geheel is opgevat. Vandaar dat we van het yroege 
stuk uit Ma/kata ook met bijzondere aandacht kennis 
moeten nemen. Gelukkig is het uitstekend gepubli
ceerd, door een eminent geleerde, wiens edelste le
venstaak overigens de bestudeering van de klassieke 
beschaving is geweest, Paul W o 1 ter s, Münchner 
Jahrbuch der bildenden Kunst V, 1910, 142- 144, 

afb. 1. W o 1 t ers vermeldt ook met groote nauw
keurigheid de plaatsen in boek~ en tijdschriften, 
waar het fragment uit Ma/kata in Wordt genoemd. 
Het bewuste fragment in München ' staat ook in 
Breasted s Geschichte Ae}!gptens (Deutsch von 
Prof. Dr H. Rank e - Heidelberg, Phaidon ,- Aus-

-- gabe 1936), als afb. 257, ontstellenderwijze met het 
onderschrift, dat het stuk uit Amarna komt: een 
van de weinige fouten in het V·erder betrouwbare 
werk. Maar .. ; . en dit ter vergoelijking, het is een 
feit dat de vloerschildering uit het paleis van Amen
hotep III uitstekend geschikt is, om ook de kunst van 
Amarna in een beter licht te leeren bezien. Hawata 
geeft eigenlijk niets anders dan ,een voortzetting van 
Malkata te aansèhouw,en. Vandaar dat ik bij het stuk 
in de Beiersche hoofdstad ook wat lang.er bleef stil
staan. Het begin is bij Malkata, .en eigenlijk al veel 
meer dan dat. In verschillende opzichten geeft het 
vroege stuk blijk van een sappigier naturalisme, dan 
de zoo hier en daar al weer wat droog.ere phase onder 
Echnaton. De kunst van Amarna komt niet ineens, en 
is e;enrilin een breuk met het verleden. Trouwens 
hetzelfde zou men van de g.eheele onderneming van 
Echnaton kunnen zeggen. Zoowel op godsdienstig, 
staatkundig, áls op cultuurhistorisch terrein geeft 
Amarna tendenties van reeds ·eerder, hoogstens door 
een ietwat geforceerde lens, doch zelden tot onher
kenbaar wordens verteekend te zien. Ik meen er ook 
voor een beter begrip van de schilderingen uit Ha
wata met nadruk op te moeten wijzen, dat we nage
noeg alle bestanddeden, ja in dit geval een welhaast 
even zuivere, zoo niet zuiverder samenstelling daar
van, in de kunst onder Amenhotep III kunnen vinden. 
Alleen zijn de vloerschildering,en uit Hawata in tal
rijker en beter te reconstrueeren fragmenten tot ons 
gekomen, dan die uit Malkata. De map vol fleur en 
kleur, vol gedartel en g.efladder, waarmee v on Bis
s in g ons in het paviljoen van Ma roe Aton binnen
leidt, pln I-XIV, de zorgvuldige beschrijving van 
ontdekking, techniek (in samenwerking met Re ach) 
en voorstelling in de beide eerste hoofdstukken van · 
zijn werk: blz. 11-29 is op dat punt zonder weerga. 
Het eenige dat we zouden kunnen bètreuren, is dat 
de schrijver tengevolge van het uitbreken van dezen 
wereldoorlog, de fragmenten van den vloer niet meer 
aan een controleerena onderzoek heeft kunnen on
derwerpen. Wanneer men stukken naar notities, re
producties .en op grond van herinneringen beschrijft, 
komt men steeds weer voor onz·ekerheden te staan. 
Bovenal bij kwesties van de betrouwbaarheid van 
kleuren. is confrontatie met de · stukken zelf het 
eenige . . De oorlogsmisère heeft dit evenwel bij de 
stukkeQ 'll,it Hawata ten, eenenma1e onrnog.elijk ge
maakt. Di~ g.eldt niet alleen voor de reeks in Caïro, 
doch ook voor de beide fragmenten van deni:elf den 
vlo~r uit Hawata, die in Berlijn terecht zijn g,ekomen, 
afb. 2-3 in den tekst, beschrijving op blz. 29, en 
natuurlijk meteen in 1939 onbereikbaar zijn opgebor
gen .. Maar met wachten en wacht·en op ·een gdegen
heid iom de stukken zelf weer aan het woord te laten, 
zou 1de publicatie töch weer op hoogst ongewenschte 
wijze zijn v,ertraagd. Ik geloof niet dat we op het zon
nige genieten van den vloer, de schaduw van de vrij 
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looze inspanning moeten laten vallen, de bij elkaar 
toch vrij geringe fragmenten tot een aannemelijk ge
heel te reconstrueeren. Daarvoor b\ijft dat werk veel 
te hy-pofüetisch. Waar we meer aan hebben, is ons 
te verplaatsen in de spheer, beheerscht door de liefde 
voor, en het opzoeken van de weelde in de natuur, 
welke kennelijk ook aan de schilderingen uit Hawata 
hun aantrekkelijk aanzijn heeft g.eg·even. De Egypte
naren moeten in de jaren van de regeeringen van 
Amenhotep III en Echnaton wel met een zeer ont
vankelijk ,oog naar de natuur hebben gekeken. We 
hebben weliswaar gezien, dat het niet alleen de kring 
van Echnator zelf is geweest, welke openstond voor' 
de zuiverheid van lijnen en tinten in de wereld der 
gewassen en der diéren. Het is een Egyptische trek 
van ,alle tijden, de natuur met veel gevoel te bespie
den. Doch nergens openbaart zich deze gretige en 
opbeurende natuur-waa~neming zóó zonne-overto~en, 
als in de eerste helft van de 14e ·eeuw v. Chr., toen 
Aton's lichtstralen Amenhotep III en Echnaton om
gaven. Vele ,eigenschappen van Amarna ziet men 
aankomen vó0~Jo de stichting van Achet Atdn, en 
evenzeer naderhand terugebben, wanneer Echnaton 
het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. 

Het naturalistisch elan van Amarna is ook door 
latere geslachten in Egypte, in weerwil van de ver
doemenis der uitwissching, welke het experiment van 
Echnaton in de herinnering der conservatieve 
samenleving onderging, nimmer geheel opgegeven. 
Men denke aan de kunst uit het graf van Toetanch
amon, ± 1358-1350. (Vgl. J. Cap art 1en mede
werkers Tout-A.nkh-Amon, Brussel 1943, of ook 
reeds G. S t eind or ff, I)ie Grabkammer des Tut
anchamun, Ann. Serv. XXXVIII, 1938, 641-667, pln, 
CXV -CXIX). Maar ook al is het duidelijk dat 
Amarna als centrale acte ligt tusschen een voor
spel ,en ·een naspel, de mate waarin men onder 
Amenhotep III en Echnaton naar natuurlijkheid in 
de kunst en daarbuiten streefde, is een opmerkelijk. 
verschijnsel van dezen begrensden tijd alleen. B.o
vendien was het meer dan maar zoo een bevlieging, 
om in de natuur verademing te zoeken. Men had 
bewust belangstelling, inwnderheid voor de wereld 
der planten. Een treffond staaltje van dit gecombi
neerde zoeken van verkwikkend gènot ,en tevens 
geregelde kennis van zaken in de natuur, hebben 
we in de regeering van Amenhotep III en diens 
schrandere en doortastende g,emalin Teje, een vrouw 
van bescheiden afkomst. De koning liet als huldebe
toon jeg.ens zijn g.emalin, een kunstmatig meer gra
ven, 3700 X 700 ellen, om er in een bark 'Aton 
straalt' op te kunnen spelevaren. We weten van dit 
idyllisch gondelspel, dat hoogst kenmerkend is voor , 
dien tijd, af. dank zij scarabaeën van fayence met 
commemoratieven tekst 01\ deraan, zooals Amenhotep 
III die heeft laten maken. (Zeer levendig beschreven 
naar aanleiding van een scarabae in het Metropolitan 
Museum of Art te New York door Ambrose Lan
sing, BMMA XXXI, 1936, 12-14, afb. 1-3, alleen 
is de dateering wat te vroeg). En het waren eveneens 
Amenhotep III en Teje welke in hun paleisbiblio
theek schriftelijke verhandelingen over planten en 
boomen bezaten. Dit verklappen ons verrassende ex 

libris, in den vorm van plaatjes van fayence, om 
te bevestigen op kistjes, bevattende een exemplaar 
van een litterair gewrocht, met de namen van den 
pharaoh en zijn gemalin, benevens den titel van het 
bepaalde boek. Een zeer fraaie ex libris van dit soort 
bJevindt zich in het Britsch Museum. H. R. Ha 11, 
An Egyptia1i Royal Bookplat,e: The Ex Lib~is of 
Ami,enophis III ariJd T eie, JEA 12, 1926, 30-33, pl. 
XI, ,1. H[et is een plaatj.e voor een 'boek van den sy
comoor ,en de vijg', zooals Ha 11 vertaalt. Het ligt 
voor de hand om bij dezeJA titel te denken aan de in 
het 1oude Nabije Oosten en later in de Hellenistische 
w!ereld (Kallimachos) verbreide fabel over de spre
kiende tamarisk en den dadelpalm, die elkaar de eer 
b1etwisten het nuttigst voor de menschheid te zijn. 
Vgl. Erich Eb Ie 1 in g, Die babylonische Fabel und 
ihr.e Bedeutung . für die LitBraturgeschichte, MAOG 

. II, 3, 1927, 3-17 (uit Assur, Babylonisch van klank 
en miliieu-schildering) . Alleen wil het voorkomen 
van ,zulke fabels op verschillende plaatsen niet zeg
gen, ' dat er altijd een gevende 'en een overnemend~ 
partij moet zijn geweest. Deze dingen kunnen in hun 
speelschheid door verschillende menschen in uiteen
liggende gebieden ,en tijden, uit vrijwe~ algemeen 
menschelijke ingeving worden bedacht, afgezien van 
plaatselijke verschillen in kleur ,en accent. Bovendien 
geloof ik dat de. vertaling van den titel van het boek 
op de fayence ex libris in het Britsch Museum bij 
nader inzien onjuist is. Er is waarschijnlijk slechts , 
sprake van één boom, die met naam en voor ons niet 
geheel duidelijken toenaam wordt genoemd. Dit zou 
ook .het beste te rijmen zijn met het fragment van 
een ,ex libris, eveneens uit de bibliotheek van Amen
hotep III en Teje, dat Jean Cap a r t met de opspo
rende virtuositeit, welke hij als g.een andèr bezit, in 
de verzameling Garret Chatfield Pier· in Y ale, New
Haven heeft geïdentificeerd. (Vgl. J. Cap art, Les 
ex-libris d' Aménophis III, Cd E 1935, 23-25, afb. 
1-3). Daar luidt de titel beslist niet anders dan 'boek 
van het granaatboompje'. Getuigt dit alles niet van 
een tamelijk, zoo niet wetenschappelijke, dan toch 
registreerende belangstelling voor · de wereld der plan
ten, 1van den kant van Amenhotep III en T eje? Kort
om, !een meet bewuste uitwerking van de gedachte, 
die reeds een 3/ 4 eeuw vroeger onder Tothmes III 
aanwezig was, blijkens de . reliëfs met deels. exoti
sche planten (hier en daar wel wat om der wille van 
het vr·eemde g.ephantas,eerd) op de wanden van den 
tempel van Karnak. (Vgl. G. S 'c h wei n f u r t h, 
Pflanzenbild6r im Tempel van Karnak, Botanische 
J~hrbücher 55, 1919, ·pp. 464 ss.) Jk zou, me! al deze 
gegevens van Karnak tot Hawiata voor oogen, van 
een ,Der Naturen Bloeme' in de . Egyptische 18e dy
nastie willen spreken. Het plagiaat naar den middel
eeuwschen Jacob van Maerlant is de schaamteloos
heid zelve, ik kan evenwel de bloemrijke verzoekin
csen van dezen titel niet weerstaan. Daarvoor drukt 
b • •• 

'Der Naturen B1oeme' te precies uit, waann voor m1J 
het wezen van veel in de kunst van Amarna, en zeer 
zeker heelemaal van schilderingen in den trant van 
·die uit Hawata , is gelegen. 

Maar we mogen niet blijven ronddobberen in het 
ranke schuitje 'Der Naturen Bloeme' ook al zou het, 

" ·• ·;,;wA4ÇU. 
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gelijk betoogd, iets zijn voor den tijd van Amenhotep 
IH .en Echnaton. Onze koers moet nu weer -door de 
bespreking van enkele kanten van v on Bis sin g's 
prachtwerk worden bepaald. We waren dus gebleven 
bij . de eerste twee hoofdstukken, met uitweidingen 
over de techniek en zorgvuldig.e beschrijvingen, be
hoorend bij de 14 platen achterin: een g.edeelte waar 
de schrijver een mooi afgewerkt g.eheel van heeft ge
maakt. Op v on Bis sin g's inleidende ·en beschrij

. vende bladzijden volgt dan op pagina 30 een hoofd
stuk over beschilderde vloer.en in Egypte in het al
gemeen. En weer wat v·erder op pagina 35 eenige uit
eenzettingen over beschilderde vloeren, als deel van 
·een volledig bouwwerk of vertr.ek met versiering ·en 
al, waar men eigenlijk niet van begrijpt, dat deze tot 
een apart hoofdstu~ zijn samengebundeld. Beide 
hoofdstukken behandelen zaken d}e niet buiten el
kaar kunnen. Waarom dus de scherpe splitsing? 
't Wil mij voorkomen dat v on Bis sin g in dit ge
deelte van zijn werk hoofdzakelijk dermate intern
archaeologische vragen aanroert, dat er moeilijk iets 
van meer algemeen belang uit te halen valt, voor een 
gedachtenwisseling op de kolommen van dit tijd
schrift. Zooals dat meer bij v on Bi s sin g het ge
val is, de tekst krioelt van wetenswaardigheden, die 
allemaal ,stuk voor stuk de moeite waard zijn, on
verschillig of het nu kriebelige uit pluizerijen, of 
juist constateeringen en beschouwing.en op breede 
basis zijn. Alleen heeft v on Bis sin g de neiging om 
degenen, die minder van alle markten thuis zijn in 
het vak als hij, met al zijn varia en diversen tz over
laden, in ·die mate, dat het iedereen voor de oogen 
gaat duizelen, die over minder kennis ·en routine 
beschikt. In elk geval wil steller dezes er grif voor 
uitkomen, dat het in de eerste plaats zijn eigen 
beduusdheid is, voor de kennis welke von Bissing 
tentoonspreidt, (bijv. op blz. 36, waar de gang van 
het betoog golft van Amarna naar de muurschilde
ringen in Pompeji, en het zgn. huis van Livia in 
Rome) 'welke hem noopt bij de bespreking van de 
hoofdstukken III en IV van von Bi ssing's publicatie 
met een korte loftuiting voor de g.elijkheid en al
omvattendheid te volstaan. Alle gelegenheid voor 
een uitwisseling van persoonlijke gedachten en op
vattingen, - biedt weer hoofdstuk. V, over de 
kunsthistorische waarde .en beteekenis van de schil
'dering"en uit Hawata, tegen den achtergrond van de 
beschaving dier dagen, in Egypte en de andere landen 
om het oostelijk bekken van de Middellandsche 
Zee. Dat is nu weer echt een punt om nimmer uit
gepraat over te geraken. Vooral niet, wanneer men 
Egyptische schilderingen in naturalistischen stijl gaat 
plaatsen naast soortg-elijke kunstproducten uit het 
gebied van de Minoisch-Myceensche beschaving, en 
dan tevens het probleem van mo~-elijke invloeden 
van .de eene op de andere cµltuurspheer te berde 
brengt. Ook v on Bis sin g vraagt zich af, hoe 
het zit met deze veelal veronderstelde betrekkin
gen en uitwisselingen. Deze zouden dus hebben be
staan tusschen Kr·eta en de daarvan tot ± 1400 vol
komen, nadien minder, ook wat de beschaving be
treft afhankelijke Egeïsche wereld (in de eerste 
plaats wel de burchten Tiryns en Mycene, daarnaast 

de eilanden) eenerzijds, en Egypte anderzijds. Vol
gens v on Bis sin g is het waarschijnlijk zóó, dat 
de Minoisch-Myceensche beschaving in den beginne 
sterk en bij herhaling stimuleerende invloeden van 

· de veel oudere en a.h.w. beproefdere Egyptische 
heeft ondergaan. Tegen ong.ev.eer 1400 _(verplaatsing 
van het cultur.eele zwaartepunt van Kreta naar de 
P.eloponnesus) kan er dan·· .even wel een stroom ván 
de Egeïsche wereld terug naar Egypte zijn gegaan . 
Het belangrijkste dat ·die stroom meevoerde, wuden 
dan de ·elementen van .eclatant-levendige en werke
lijkheidsgetrouwe w_eergave van din_gen in de natuur 
zijn geweest. Dit naturalisme van overz-ee moet 
ook -~enig-en weerklank hebben gevonden in de Egyp
tische kunst, vooral in de le helft van de 14e eeuw. 

/ Het lijkt allemaal zeer aannemelijk en klopt ook 
1wel met de veelsoortige aanwijzin,gen en gegevens, 
die wij hebben, om een druk handelsverkeer tus
schen het gebied van de Peloponnesus ·en de My
ceensche factorijen, -en Egypte aan te nemen, in
zonderheid in den tijd ná 1400. En toch maant het 
verschil in geaardheid, tusschen b,ij b.enaderinE ,ge
lijktijdige voortbrensselen van naturalistische kunst 
uit de Egeïsche wer.eld .en Egypte, dunkt mij, tot 
groote voorzichtigheid. Laten we ons ·eerst •even in 
de Minoisch-Myceensche beschaving verplaatsen, die 
o.a. in een geleerde als Georg K ar o, de schrijver 
van het monumentale werk Die Schachtgräber van 
Mykenai, (Mûnchen 1930- 1933) een v.ertolker heeft 
gevonden. Het is ook Kar o, thans aan de universi
teit van Berkeley in Californië verbonden, waar 
v on Bis sin g zijn werk ov-er den vloer van Ha
w.ata in de eerste plaats aan heeft opgedrag-en. (De 
tweede ,naam, die op de bladzijde met de dedicatie 
~rijkt, is die van Fr.ederik Po u 1 s ·en - merk
waardiger~ijze. Frederic gespeld - in Kopenhagen, 
•een .ervaren ~enner inzake het probleem van de 
verhouding tusschen het oude Nabije Oosten en de 

. vroege Grieksche kunst). De Minoisch-Myceensche 
beschaving dan heeft fresco's - in dit geval mag men 
dezen term bezig.en, aang·ezien de kunstenaars uit 
de Egeïsche werdd, in tegenstelling tot de Egypte
naren, 1de fresco-techniek wél hebben toegepast -
voortgebracht, ,van onvergelijkelijke levendigheid en 
natuurlijkheid. Laten we het nog wel voor 1500 
ontstane, ongetwijfeld door een Kr.etens geschilderde 
fresco met de vliegende visschen uit Phylakopi op 
Melos nemen. (Schitter.ende, gekleurde reproductie 
in Cecil Smith and others, Excavations at Phy
lakopi, Londen, Society for the Promotion of Hel
lenic Studies, 1904, ~pl. III, niet kwaad zwart - .en -
wit H. Th. Bo s s er t, Altkreta, Berlijn 1937, afb. 
450). Waar de kunstenaar volleerd in is, is de wijze, 
waarop hij de voorbijgaande verschijning van de 
vissèhen weet te treffen. Het kan niet beter. Het
zelfde geldt mutatis mutandis van de vogels en 
planten, welke op de schilderin]en, deels op vazen, 
uit Phylakopi in al hun rappe ijlheid door een waar
achtig kunstenaars-temperament zijn gezien. 

En daarteg-enover de naturalistische schilderingen 
uit Hawata. Misschien zijn daar de afzonderlijke 
planten en dieren stipter gedetermineerd: geen bij
zonderheid is weggelaten. Maar. . . . v.ergeleken met 
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de · flitsende levendigheid van artisti~k verwerkte 
indrukken, geeft de Egyptenaar een tammen cata
logus vap. · variëteiten. H et sprankelende en tinte
lende van de Minoisch-Myceensche beschaving ont
breekt, al is de Egyptische kunst in termen van 
nauwgezetheid zeer v·er, en ook meer 1 áf op dat . 
punt. Natuurlijk bestaat .er · tusschen de Minoisch
Myceensche en de Egyptische kunst niet de polaire 
tegenstelling welke ik min of meer in de boven
staande regels heb gelegd. Om iets tot uitdrukking 
te brengen, moet men zich nu ·eenmaal dikwijls 
wel aan een ietwat gepointeerde en pverdre,v en 
formuleering bezondigen. Anders zouden :er tal van 
dingen, die in den grond van de zaak op een fijn 
accents- -en niveauverschil berusten, nimmer oncfer 
woorden te brengen zijn. Zoo is het ook bij de ver
gelij king van de Minoisch-Myceensche ·en de Egyp
tische kunst. De manier, waarop von B issing pro
ducten v.an de in het geding verwikkelde bescha:.. 
vingen tegen en naast elkaar beoordeelt, lijkt mij 
meer 'in orde' d~lj. fijngevoelig. In geen geval bena
dert hij het peil vfn de onov.ertroff.en bewoordingen 
van H. · R. Ha 11, The relations of Ae_J?'ean w ith 
Egyptian art, JEA I , 1914, 110-l18, pln XVI-XVII, 
3 afb. in den tekst, vervolg 197-206, pln. XXIII
XXIV, 5 afb. in den t·ekst. En men mag het toch 
wel ietwat bevreemdend vinden dat v o n B is sin g 
dit opstel onvermeld heeft gelaten. Juist v on Bis
s in g, in wiens .eigen bespreking.en - talrijk en breed 
opgezet - de opmerking niet van de alinea's weg 
is, dat het te betreuren valt, dat de schrijver van 
het gerecenseerde werk, dit en dat werk, of die en 
die bijdrage blijkbaar niet voldoende heeft gebruikt. 
(Men denke 'aan von.Biss ing's nog onlangs versche
nen recensie van Halil D e m i re i o g\ u , Der Gott 
auf idem Stier (Berlijn 1939) in G GA 205, 1943, 
89-98). Persoonlijk kan ik mij geen pakkender aan
duiding van het verschil in zienswijze tusschen Mi
noisch-Myceensche .en Egyptische kunst .voorstellen, 
dan zoo als H . R. Ha 11 het in 1914 kenschetste: 
de Minoisch-Myceensche kunst een 'riot of natu
ralism', de Egyptische de vertellende plichtsgetrouw
heid en keurigheid van een palaeontologisch hand
boek, met teekening-en van fossiele dieren. Zou het 
bij al deze uiteenloopende geesteskenmerken waar
schijnlijk zijn, dat de beschavingen van elkaar wat 
overnamen? Ik geloof nauwelijks aan echten door
werkenden invloed; hoogstens kon het gebeuren, 
dat men een 'impetus' uit den vreemde naar eig-en 
trant en smaak ·opving. W -eliswaar zijn er bepaalde 
schilderingen uit Amarna t e noemen, waar toch ook 
bijna een naturalistische rel tot uitbarsting komt. 
Minder bij den vloer uit Hawata, trouwens eig.enlijk 
bij geen· enkel kunstwerk uit Maroe Aton (duide
lijkshalve herhaald: het zuidelijke pr·ecinct van Achet 
Aton). Scheuten naturalistischer dan de al vrij sterk 
aan plaatjes voor -een flora en fauna herinnerende 
vloerschilderingen uit Hawata, zijn de wandschil
schilderingen uit Echnaton's paleis in het noorden . 
van zijn stad, waar de Engelsche opgravers, boven
al in het z.g.n. zwarte fries, van de groene kamer 
- namen die gemakshalve · zijn overeengekomen, 
iets Egyptisch hebben ze hoegienaamd niet - triom-
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phen ·van naturalistische schilderkunst hebben ont
dekt. Zoo hier .en daar zijn er bij "die stukken par
tijen, waar de overeenkomst in stijl en gevoel met 
de Minoisch-Myceensche beschaving bijna t-e op
vallend en te gepreciseerd is, om van heelemaal toe
val.lig te blijven spreken. Maar of het nu werkelijk 
invloed, of zelfs het overkomen van vreemde kun
stenaars - niet erg waarschijnlijk - is, of meer een 
algemeen substraat, dat tamelijk eender, in den
zelfden t ijd, zoowel in de Myceensche als in de 
Egyptische wereld aanwezig was, wie zal op dè;e 
vragen ooit een helderziend antwoord kunnen geven? 
Maar wat we. wel terdege moeten beseffen, is dat 
de overtreffende (en onovertroffen) trap van het 
naturalisme van Hawat{l in de wandschildering.en 
uit:J Jiiet noordelijk paleis wordt bereikt, ook al is 
het menschelijk en begrijpelijk dat v o n Bis sin g 
füt niet zoo explicit laat uitkomen. Toch is het 
allerminst mijn bedoeling, Hawata te verkleinen, en 
het noordelijk paleis op te hemelen. _Maar in de 
archaeologie - en waar nu niet? - moet men de 
zaken steeds in de juiste verhouding tot elkaar zien, 
of idit althans trachten te doen. Hawata geeft al 
onder Amenhotep III aangeslagen klanken met na
turalistischen grondtoon te hooren. In het noórdelijke 
paleis zwellen deze klanken aan tot een jubelend 
gezang: : Der Naturen Bloeme' weer tot extra roem. 
Men oordeele zelf, met de platen voor oogen in de 
schitterende uitgave van H . Frank fort and 
others, The M ural Paintings of El -'Amarneh (F. G. 
Newton Memorial Volume), Londen 1929, of Nina 
M. D av ie s, A ncient Egyptian Paintings, Chicago 
1936, pln. LXXV-LXXVI, tekst 143- 145. Het zijn 
wandschilderingen , waar men de planten a .h.w. van 
ziet bewegen, en de duiven en ijsvogels voorbij 
meent ·te hooren fladderen. vandaar dat b et dan 
ook heelemaal op zijn plaats is, dat er over het 
buitengewone karakter van deze stukken, in zulk 
een toonaangevend kunsthistorisch tijdschrift als 
Burlington Magazine, ·een opstel heeft gestaan : H. 
_F ra n k f o r t, Recently discovered · paintings from 
T ell El Amarna, Burlington Magazine 1, 1927, 233-
239, met plaat. 

Merkwaardig :dikwijls voelt men, aan het mooiste 
toegekomen, de behoefte om daar dan ook ongeveer 
mee te besluiten ook. Het zou evenwel schromelijk 
on billijk zijn, als het belang en de kleurenpracht 
van Hawata naast de wandschilderingen uit het 
noordelijk paleis geheel zouden verbleeken. Het blijft 
een zeer belangrijk complex, dat v o n Bis s in g voor 
ons toegankelijk heeft gemaakt. Geheel buiten zijn 
schuld moest en enkele desiderata voor de bestudee
ring in· nog niet vervulden staat blijven rusten. W ·'!: 
denken aan het verifieeren der oorspronkelijke stuk
ken, en zeker ook aan het 6e en laatste hoofdstuk 
van het werk, 45-46. Daarin st aan de voorloopige 
resultaten geboekt, van het plantkundig onderzoek, 
dat Dr V olkmar V ar es chi van het botanisch in
stituut in München-Nymphenburg, naar de op den 
vloer van H awata geschilderde gewassen heeft in
gesteld. Dit loonende werk moest door D r Vareschi, 
tengevolge van de omstandigheid dat hij voor het 
leger werd opgeroepen, in een pas begonnen stadium 
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worden afgebroken. In ieder geval bevestigt zijn 
eerste onderzoek, dat de Egyptische kunstenaar nauw
keurig naar de natuur heeft waargenomen, do.ch aan 
den anderen kant toch soms weer zoo vrij met eenige 
waargenomen vormen omspringt, dat er zich geval
len van verwarring en contaminatie voordoen, zoo
als zoo geweldig vaak in de Egyptische beschaving, 
op welk speciaal terrein dan ook, voorkomt. 

Met dit al rest ons nu nog een enkel welgemeend 
samenvattend woord van dank aan den schrijver 
van het zeer soliede werk te doen toekomen, waar 
hij ons allen het al evenz;eer welkome plaat- :als tekst
gebruik van heeft mogelijk gemaakt. Verantwoord 
en gestaafd, door-en-door verzorgd, mede dank zij 
de voortreffelijke medewerking van de uitgevers
maatschappij Bruckmann. Er is nauwelijks een slor
digheid of drukfout blijven staan. (Of het moest 
zijn, in de voorrede van het werk, de :anjuist gespelde 
naam van Dr A. Herrmann i.p.v. Hermann in 
Berlijn, die v on Bis si n,g aan nieuwe photo's van 
de Hawata-fragmenten in Be lijn heeft geholpen) . 
Het blijft natuurlijk mogelijk, over allerlei eigenlijk 
nooit op te lossen kwesties met den schrijver van 
meerring te verschil1en, zonder twijf.el is het geheel 
naar de letter en den zin met blijveriden dank te 
aanvaarden. 

Leiden, 12 Augustus 1944 é. KERN 

OUDE TESTAMENT EN JUDAICA 

M. NOTH, Die Welt des Alten Testaments: Ein
führung in di,e Grenzgebiete der alttestament

"lichen Wissenschaft. Berlin, A. Töpelmann, 1940 
(8vo, XVI en 268 blz" 4 pl.) = Sammlung Töpel
mann, 2. R,eihe: Theologische Hillfsbücher, 3. 

Door alledei omstandigheden heeft de bespreking 
van dit reeds in 1940 verschenen werk van den zeer 
productieven Koningsberger Oud-T,estamenticus. lan
ger op zich laten wachten dan niet alleen wenschelijk, 
maar ook, gezien de beteekenis van het werk, ver
antwoord was. Gelijk uit den titel reeds kan word·en 
afgelezen hebben we hier echt met een boek voor 
den student te doen. Het wil den theoloog in het 
algemeen, en den a.s. Oud-T,estamenticus in het bij
zonder, met vaste hand binnenleiden in de bont
kleurige en problemenrijke wereld waariri het Oude 
Testament ontstaan en gevormd is. De ondertitel van 
het boek luidt dan ook: Einführung in die Grenzge
biete der alttestamentlichen Wiss,enschaft. Raadple
gen we verder het Vorwort, dan blijkt de bedoeling 
van dezen ondertitel als volgt te worden toeg.elicht: 
Das Alte Testament ist auf einem bestimmten ge
schichtlichen Boden entstanden und gehört geschicht
lich in die grosze und an Erscheinungen übenûche 
Welt des ct°lten Orients hinein und steht in mannig
fachen Beziehungen zu ihr. Ohne Rücksicht au~ diese 
Zusammerthäng·e ist, nachdem sie einmal erschlossen 
sind, eine .Wissenschaft vom Alten T,estament nicht 
mehr möglich; und auch derjenige, .der nicht gerade 
zu den Fachmännern der alttestamentlichen Wissen-

schaft g.ehört, musz heutzutage über diese Zusammen
hänge w,enigstens im Groben orientiert sein, wenn 
er über das Alte Testament arbeiten und reden will". 
Blijkens ondertitel en Vorwort is het No t h dus in 
het bijzonder om de Umwelt van het Oude Testa
ment te doen. In feite .echter geeft het boek, wan
neer we de inhoudsopgave raadpLegen, nog heel wat 
meer. We krijgen niet alleen een beeld van de 
Umwelt van het Oude Testament (3. Teil: Elemente 
der altorientalischen Geschichte ) , maar ook ·een beeld 
van de Welt van het Oude Testament in den b.e
perkten zin van het woord, nl. de bodem waarop hêt 
Oude Testament is ontstaan (1. Teil: Geographie 
Palästinas, 2. Teil: Archaeologie Palästinas). Het vier
de en laatste deel handelt over den tekst van het 
Oude Testament. Voor ons gevoel heeft de compo
sitie van het boek op deze 'wijze ·een min of meer 
tweeslachtig karakter gekreg·en. Het wordt niet heele
maal duidelijk, wat de auteur ons nu .eig.enlijk heeft 
willen geven. Houden w.e vast aan de bedoeling die 
ons door den titel wordt gesuggereerd, dan laten deel 
I en II zich natuurlijk zon9'er moeite verantwoorden. 
Laten we ons echter leiden door de suggestie, die ons 
door ondertitel en Vorwort aan de hand wordt ge
daan, dan is niet in te zien waarom aan de geografie 

- en archaeologie van Palestina zulk een belangrijke 
plaats moest worden ingeruimd. In beide gevallen 
kan men zich dan nog afvragen of in een boek als dit 
een behandeling van de tekstgeschiedenis, die immers 
gewoonlijk in de "inlèiding" wordt ondergebracht, 
wel op haar plaats is. 

Het is hier eenigszins een eigenaardig geval. Er is 
inderdaad dringend behoefte ,9-an een boek, dat den 
a.s. Oud-Testamenticus snel oriënteert en thuis brengt 
in al die vreemde cultuurwerelden, waarmede de 
wereld van het Oude Testament op velerlei wijzen 
in relatie staat. Maar dat zou dan een geheel op zich 
zelf staand boek moeten worden ·en niet een onder
deel van een werk, waarin ook nog heel andere din
gen aan de orde worden g·esteld. Daarvoor is de stof 
immers veel te omvangrijk. Nu heeft N o t h blijk
baar gemeend dat dit met een bepaalden aanpak 
wel mogelijk was. Hij heeft er althans een poging 
rtoe gedaan. De eerlijkheid gebiedt .echter te zeggen 
dat hij in deze poging niet is geslaagd. Juist dit derde 
deel van zijn boek heeft ons in onze v·erwachtingen 
teleurgesteld. Het is nu .eenmaal niet mogelijk in 
goed zeventig bladzijden aan de cultur.en van Egypte, 
Mesopotamië, Klein-Azië, Zuid-Arabië en Syrië ook 
maar pp ·eenigszins bevredig.ende wijze recht te doen. 
Dat loopt natuurlijk op ongelukken uit; die hier 
dan ook niet uitgebleven zijn. Zoo constateert men 
met verbazing, dat in dit gedeelte een behoorlijke be
handeling van b.v. de religieuze literatuur van de 
genoemde beschavingsgebieden ten eenenmale ont
breekt. Zeker, Not h vertelt ons in het gedeelte over 
Babylonië wel, dat in de spijkerschriftliteratuur de 
teksten met religieuzen inhoud als mythen, .epen, 
hymneA en klaagliederen ze'h talrijk zijn, maar geen 
enkele mythe b.v. wordt ons zelfs ook maar bij nam<'! 
genoemd. Niet alleen hadden we hier een veel bree
dere behandeling verwacht, maar in een boek, dat ons 
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gesuggereerd had ons de Zusammenhäng~ te laten 
zien, had een, zij het nog zoo bescheiden aanduiding 
van het verband, dat tusschen de Babylonische reli
gieuze literatuur en de Israëli.etische aangewezen kan 
worden, ons toch niet onthouden mogen worden. 
Natuurlijk worden we door den auteur naar literatuur 
verwezen, die ons omtrent deze en dergelijke onder
werpen nader inlicht·en kan. Dat is trouwens in prin
cipe de opzet van het boek. Maar afgezien van het 
feit dat juist in dit gedeelte de literatuuropgaven ten 
eenenmale onvoldoende zijn heeft dit derde deel 
wel heel erg het karakter van ,een beschrijvende 
catalogus gekregen. Wat om allerlei r.edenen uit den 
aard der zaak zeer te betr.euren is. Alles wat in dit 
gedeelte aan de orde wordt g.este1d is veel te summier 
en 1 te beknopt geblev.en om den nieuw-aangekomen 
student van wezenlijk nut te kunnen zijn. 

In deel I en II heeft de auteur een gelukkiger 
hand gehad. Het feit dat hier de te behandelen on
derwerpen naar omvang en uitgestr.ektheid beter te 
overzien wa:r;en, :?ai hieraan niet vreemd zijn geweest. 
In het eerste deel, dat, gelijk reeds werd opgemerkt, 
over de Geographie Palästinas handelt, krijgen we 
al dadelijk in het eerste hoofdstuk een heel goede 
beschrijving van het tegenwoordig aspect des lands 
(Die Gestalt des Landes, Das Klima de.s Landes, 
Flora und Fauna). Zeer gewaardeerd wordt in dit 
verband ,een lijstje van arabische appelativa voor 
plaatsen, bronnen, bouwerken ·enz. Vooral bij het 
kaartlez;en kan men daar veel nut van hebben. Aar
k:lig is ook de opgav,e van eenige afstanden die den 
lezer een goeden indruk van den altijd weer opnieuw 
vePrassenden g,eringen omvang des lands kunnen ge
ven. Niet minder verrassend is dan op blz. 19 de me
dedeeling, dat de bevolking van dit land, dat kleiner 
dan het koninkrijk België is, slechts iets meer dan 
1.000.000 bedraagt (volkstelling van 18 Nov. 1931. Daar~ 
van hebben 969268, waaronder 17 4610 Joden, een vaste 
woonplaats. 66553 zijn nomaden. In hoofdstuk II geeft de 
auteur ons .een Naturgeschichte des Landes (geolo
logie, bodemschatten enz.). In hoofdstuk III, Paläs
tina als Schauplatz der biblischen Geschichte wordt 
zeer uitvoerig op de bete.ekenis van de in het Oude 
T·estament gebruikte aanduidingen van landstreken 
ingègaan (kena'an, ha-•araba, •eme~, sephela, ham~ 4 

mifor enz.) . In het gedeelte dat over de Besie'dlung 
des Lanides gaat vindt Not h uit den aard der zaak 
gdegenheid naar vroeg.er·e publicaties als Das System 
der Zwölf Stämme israels van 1930 en .Das Buch 
J osua van 1938 te verwijzen, boeken die terecht een 
zekere vermaardheid hebben verworven. Deze onder
afdeeling besluit met 1een uitstekend overzicht over 
de staatkundige veranderin~en die zich in den loop 
der tijden in het land voltrokken hebben. 

Met g.enoegen leest men vervolgens het tweede 
hoofddeel, dat de archaeologie van Palestina behan
delt. Hier wordt men snel .en goed in de geheele 
materie geörienteerd. De literatuuropgave is tot 1940 
behoorlijk bij . ,Als Nederlander mist men bij het 
onderdeel "Topographie" noode het voortrdf.elijke 
werk van onzen landgenoot J. Si: m ons S. J.: Hand-

book for the Study of Egyptian Topographical L ists 
relating to Western Asia (Leiden 1937). 

Terecht vestigt Not h de aandacht op het v.erheu
gend verschijnsel, dat de archaeologie van Palestina 
vroeger volkomen bij haar onderz~:c van de literair~ 
overlevering afhankelijk, thans zich van deze voogdij. 
beeft losgemaakt en tot 1een geheel zelfstandige we
tenschap is uitg.egroeid. Boeiend is de schets, die 
ons nog in dit eerste hoofdstuk van de verschillênde 
cultuurperioden, van den t·eg.enwoordigên tijd af te
ruggaand tot de praehistorie, geboden wordt. 

Het tweede hoofdstuk in dit gedeelte geeft een 
goed overzicht van de verschil1ende opgravingen, 
die sinds . 1890 - het jaartal dat als het begin van 
de eigenlijke, systematische opgravingswerkzaamheid 
aangemerkt moet worden (F 1 in d .ers P •et r i ·e !) -
hebben plaats gehad. Een behartig.enswaardige waar
schuwing om de beteekenis der archaeologie eener
zijds niet te over- en anderzijds niet te onderschatten 
geeft aan dit overzicht een passende afsluiting. In 
het derde hoofdstuk komt No t h dan nog te spreken 
over de winst 'die de archaeologie van Palestina tot 
nu toe voor het beter verstaan der bijbelsche ge
schiedenis heeft opgeleverd. Dank zij de opgravingen 
hebben we een beter inzicht gekregen in de materie 
der Palestijnsche steden- en woningbouw. Uitvoerig 
staat de auteur vervolgens stil bij verschillende vond
sten, die ons een zeer gewaardeerde illustratie van 
het huiselijk en beroepsleven van de bewoners des 
lands in den bijbelschen tijd geschonken hebben. 
Juist in een land als Palestina, waar de resultaten 
der opgravingen, bij elders v.ergdeken, altijd betrek
kelijk mager zijn g.èweest, heeft .elke vondst, hoe 
gering ook, haar bijzondere beteekenis. w ,el zeer 
teleurstellend is het f.eit, dat onze archaeologische 
kennis van de heiligdommen uit den ouden tijd tot 
nu toe zeer gebrekkig is. Wat aan ov.erblijfse1en aan 
het licht gebracht is moet onvoldoende g.eacht wor
den om ons van grondplan ,en inrichting der ·ka
naänietische tempels een betrouwbaren indruk te 
geven. Het allerongunstigst is de situatie ten aan
zien van den ijzertijd. Hier is nog niets aan den dag 
gebracht, dat met eenige z·ekerheid- alS fundament 
van een heiligdom zou kunnen worden geïdentifi
ceerd. Dubbel bevreemdend omdat we in de literaire 
overlevering een onweerspr.ekelijk getuigenis hebben 
dat er in dien tijd tempels in het land zijn geweest, 
om alleen maar te denken aan het heiligdom in Silo, 
~aarin de ark was neergezet (1 Sam. I 7, 9; III 3, 
15) . Van dit heiligdom is tot heden echter nog 
geen steen teruggevonden. Van den tempel ip J eru
zalem is het oudste wat ons bewaard gebleven is 
afkomstig uit den tijd van Herodes! Van den na
exilischen tempel is ev·enmin iets over als van den 
tempel van Salomo. Hetz·elfde moet gezegd worden 
van de rijkstempels in Bethel .en Samaria. 

Het vierde en laatste deel van het werk handelt 
over den tekst van het Oude Testament. Erkend 
moet worden dat hier meer gegeven wordt dan e-
woonlijk in de "inl·eidingen" geboden wo ~ fJf-
een bespreking van de geschiedenis der ~ , . ( b_ 
levering in de synagoge (Ben Ascher en 1'.!1 D ap~~ . ~ 
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tali) volgt in het tweede hoofdstuk de geschiedenis 
van de overlevering in de christelijke kerk en ten
.slotte in het derde hoofdstuk een Methode 'der 
teixtkritischen Arbleit. Vooral dit laatste gedeelte 
is voor den beginner zeer waardevol. In zijn Methode 
blijkt Not h, wat we trouwens uit vroégere publi
caties reeds wisten, van gezonde principes uit te gaan. 
Weldadig doet de groote omzichtigh~id aan waar
mede over het recht der z.g. vrije conjectuur ge
sproken wordt. Wellicht zou men, wat zijn waar
deering van het metrum voor de textkritiek betreft! 
met den geleerden schrijv.er van meerring kunnen 
verschillen. 

Al met al een goed boek, dat een schat van ge
gevens en, over het geheel genomen, goede literatuur
opgaven bevat. In hoofdzaak voor den beginneling 
bedoeld, wat natuurlijk niet zeggen wil dat ook de 
meergevorderde met1 het vele voortreffelijke dat hier 
geboden wordt niet evenzeer zijn voordeel zou kun
·nen doen! 

Weerselo (0), 18 Augustus 1944 

* * ,,. 

H. A. BRONGERS 

A. H. EDELKOOR T. De Christusverwachting in het 
Oude Testament. Wageningen, H. Veenman & ' 
Zonen, 1941 (8vo, 535 blz.). . 

In de inleiding geeft Dr Ede 1 k o o r t v.erantwoor
ding van de titel van zijn boek, waarom hij niet wil 
spreken van Messiasverwachting, maar van Christus
verwachting. Aan het woord Messias ziet hij uitslui
tend het idee koni'ng V·erbonden, terwijl het woord 
Christus ook het idee wereLdheiland insluit. Daar 
het nu ook het idee van 1een heilbrenger :vertolkt, 
zelfs van een knecht des Heren, die door zijn lijden 
den mensen ten zeg.e zou zijn, zou het woord Mes
siasverwachting minder juist zijn. Als men zich niet 
aan het ene .aspect van den Messias als koning vast
legt, dan zal men de consequentie, dat de liederen 
van den knecht des Her.en geen Messias schilderen, 
omdat ze geen koning schilder.en, niet behoeven te 
aanvaarden. Iets anders is natuurlijk zijn argument, 
dat in de titel de belijdenis ligt, dat Jezus van 
Bethlehem de vervulling is van de verwachting van 
het Oude T·est.ament. 

Zijn boek is bedoeld als bijdrage tot het homiletisch 
instrumentarium voor hen, die het woord Gods moe
ten prediken. Als zodanig is het sterk aan t.e bevelen 
om zijn hoog wetenschappelijk g.ehalte. Dr E de'l
k o o r t steekt zijn mening .als g.elovig christen niet 
onder stoelen of banken, maar hij is v·er v1erwijderd 
van een godsdienstig subjectivisme. Hij zoekt vol
gens de historisch-kritische methode naar obj·ectieve 
argumenten, die het verstand voldoen. Hij plaatst de 
teksten zoveel mogelijk in hun historische samen
hang. Vandaar dat zijn boek ook de loop volgt van 
Israëls geschiedenis. In het .eerste deel handelt hij 
over de oorsprong der Christusverwachting en wijst 
daarin de Egyptische en Babylonische oorsprong cvan 
een wereLdheiland .af. Dat idee is Israëls .èigen gees
telijk bezit en een onderdeel van de verwachting van 

het koningschap Gods. Van de tijd van Mozes uit
gaande bespreekt hij ·terugwerkend de verschillende 
teksten, die voor de Christusverwachting in aanmzr
king komen. Hij vindt de' oorsprong van de ver
wachting in het Paradijsverhaal. Alvorens tot de be
spreking van de teksten uit de tijd der koningen 
over te gaan, behandelt hij het Messiasidee in ver
band met het idee van koning. Sinds M o win c k e 1 
wordt de vraag, of de figuur van den Messias uit 
die van den .aardsen, doch voor den oosterling•zn 
goddelijken koning kan worden verklaard, veèlal be
vestigend beantwoord. E de 1 k o o r t verwerpt die 
verklaring. Immers dan zou de messiaans·e verwach
ting jonger moeten zijn dan het koningschap. Het 
heeft weinig zin om de behandelde teksten en hun 
uitleg hier te releveren. Deze en gene exegeet zal al
licht een andere mening zijn toegedaan over de ver
taling en gevoegelijk ook over de verklaring van ,som
mige teksten. Men kan het in het algemeen met de 
resultaten van deze uitnemende studie ,getuigend van 
een uitgebreide kennis en een voorzichtig en rijp 
oordeel eens zijn. 

Ik zou twee opmerkingen willen maken, die beide 
uit eenzelfde grond voortkomen. Dr E d .e 1 k o o r t 
behandelt ook het probleem van de hofstijl en v;er- ' 
werpt de mening van Gres sm an n c.s., die vol
houden, dat de teksten waarin· de koning God ge
noemd wordt een nawerking zijn van de oosterse ko
ningsvergoddelijking. Zij zoeken daarin zelfs de oor
sprong van de Messiasfiguur. Dr Edelkoort merkt 
terecht op, dat in Israël den aardsen koning ni~t als · 
God werd beschouwd, zoals in de q.mringende oos
terse culturen. Vinden we dus goddelijke .attributen 
toegekend aan een koning, dan is dat een bewijs, dat 
die koning .als Messias werd gezien. Dit is p.a. het 
geval in de z_gn. koningspsalmen, zoals ps. 2, 110 ~nz. 
Die slaan volg.ens Ed .e 1 k o r t - , '~n hierin volgt hij 
G r es sm .a n n - op een concreten empirischen his
torisch en koning. Zij hebben geen - wat hij :noenit -
.abstract-messiaanse zin. Op den tegenwoordig.zn ko
ning echt.er wordt de messiaanse g.zdachte ov·erge
dragen ·en daarom wordt ten aanzien van hem dz 
terminologie gebruikt, die het oude Oosten van zijn 
koning-god .aanwendde. Dien concreten historischen 
koning wil Ede lk o o r t ook niet zien als een voor
afbeelding van den Messias. Voor den Psalmist was 
het den Messias zelf. Dat de zanger den M.essias in 
zijn vorst gekomen waande, is zijn vergissing (blz. 138 
en passim). Al waren die zangers ·echter nog zo vol 
eschatologische spanning en zagen zij alles nog zo 
zonder perspectief van tijd, die mensen moeten toch 
wel van ·een ontstellende naïviteit zijn geweest om 
telkens weer de dupe te worden van een waanbeeld. 
De .argumenten om een dergelijke vergissing aan te 
nemen ontbreken. W .anneer men geen indirect mes
siaanse zin wit .aanvaarden, dan kan men het onder
scheid maken, dat E d e 1 koor t zelf geeft ten aan
zien van de eschatologie der prof.eten, het onder
scheid tussen vorm en inhoud, beeld 1en zaak, in
kleding en gedachte, uitdrukking en bedoeling. Men 
kan dan aannemen, dat in de psalmen de Messias ge
schilderd wordt met de trekken aan den feitelijken 
koning ontleend. 
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Met deze kwestie van de hofstijl hangt de tweede 
reserve samen. E d e 1 k o o r t neemt de hofstijl in de 
zin van G r e s s m a n n ni·et aan. Daardoor wordt 
alles leeg, hol en zonder zin, vorm zonder inhoud. 
Hij neemt de uitdrukking, waarin de p:ersoon van 
den Messias God wordt genoemd •en met God wordt 
gelijkgesteld letterlijk. De Messias is in het Oude 
Testament nooit als .een g,ewoon mens beschouwd, 
maar altijd 'als een goddelijk wezen (blz. 248). De 
leer van de twee naturen in Christus is g·een verzin
sel van G~kse wijsbegeerte, maar vindt haar oor
sprong reeds in de Christusv.erwachting van het 
Oud'e Testament (blz. 249). Men zou daaruit be
sluiten, dat de Godheid van Christus reeds met zo
veel woorden geop.enb.aard was in het Oude Testa
ment. Van de andere kant rept Dr E d e 1 koor t daar 
niet over in zijn woord ten besluite. Het is inder
daad beter die mysterieuz,e tekst·en niet al te veel 
te interpreteren in het licht van de later gegeven 
openbaring. 

Deze enkele . opmerkingen mog·en aan de grote 
waardering voÖ~~ het degelijk!e werk niets afdoen·. 
Moge het boek het doel, dat E d e 1 k o o r t zich met 
het schrijven heeft g.esteld, ten volle bereiken. 

Venlo, 21 Augustus 1944 P. J. CooLS 0. P. 

ASSYRIOLOGIE 

Brieven uit het archief · van Mari (Tell Hariri) . 

Naar aanleiding van: Archives royales de Mari, II: 
Lettres, publiées par Charles-F. JEAN. Parijs, 
Librairie Orientaliste P. Geuthner, 1941 ( 4to, 
CLIX blz.) = Musée du Louvr·e. Département 
des Antiquités Orientales. T extes Cunéiformes, 
Tome XXIII. 

De bezetting van het land van Mari door de As
syriërs heeft wellicht niet langer da.n vier of vijf jaar 
geduurd. Dat is voor den historicus een korte periode, 
.al lijkt het lang voor degenen, die zulk een tijd moeten 
beleven. De Assyrische prins }asmab-Adad vervulde 
in Mari, al droeg hij den koningstitel, feitelijk slechts 
de rol van een commissaris, die zich de les moest laten 
lezen door zijn vader, den machtigen, Assyrischen koning 
Samsi-Adad, en door zij~- eigen broer, den kroonprins 
ISme-Dagan, die - vermoedelijk in een soortgelijke 
positie - in de stad Ekallatim resideerde. Hij is een 
zwakkeling geweest, die zich door zijn vader moest 
laten verwijten, dat hij zijn tijd met vrouwen zoek
bracht, in tegenstelling met de energie van zijn broer 
ISme-Dagan, dien zijn vader hem tot voorbeeld stelde 
(vgl. Dos sin, RA XXXV, blz. 116 noot 3). Natuur
lijk zijn er desondanks ook onder de verdrukte bevol
king enkelen geweest, die vleiend beweerden, behalve 
hun koning en heer Jasmag-Adad geen anderen koning 
te kennen (vgl. Dos sin, Syria XIX, blz. 112). 

1) 1 in BO 4, 55-58; II in BO 5, 76-79. 

De bevrijdingsoorlog. die door Zimrilim, den zoon 
van den door de Assyriërs verdreven koning Jagdunlim, 
werd gevoerd, schijnt kort en hevig te zijn geweest 
{vgl. Dos sin, l.c" blz. 113). De bevrijder werd, naar 
het schijnt, gesteund door een coalitie van verbonden 
vorsten, waaronder ook tJammurabi van Babylon. 
Daarop volgt de glansrijke en lange regeering van dezen 
Zimrilim als de laatste bloeitijd van het land en de 
stad Mari. Op den duur hebben ook deze coalitie en 
deze bloei niet stand gehouden. Ruim een kwarteeuw 
later heeft ljammarabi in zijn 33ste en 35ste regee-
ringsjaar door de onderwerping en daarna door de 
volledige verwoesting van Mari er een eind aan ge
maakt. 

. Gaarne zouden wij deze gebeurtenissen tijdrekenkun" 
dig willen bepalen, nu de chronologie van dit tijdperk, 
vooral sedert de publicatie der koningslijst van Chor
sabad {vgl. BO 5, blz. 78 v.), zooveel duidelijker is ge
worden. Hiervoor zijn de brieven uit · ons archief 
minder geschikt wegens hun gebrek aan dateeringen 
en ook wegens hun soberheid in stijl en titulatuur, ten 
gevolge waarvan het in vele gevallen niet eens zeker 
is, of met het adres "aan mijn heei;" Z,imrilim dan 
wel Jasmag-Adad of een van hun ambtenaren bedoeld 
is. Het chronologische schema zal ook in dit geval ' 
moeten worden gereconstrueerd met behulp van de 
vele kwitanties, lijsten en andere oorkonden van het 
economische leven, dte in hetzelfde archief samen met 
de brieven zijn gevonden. Want de meeste van deze 
economische oorkonden zijn gedateerd naar bepaalde 
belangrijke. gebeurtenissen met vermelding van de ko
ningsnamen, zoo.als dit toen in het oude Babylonië a 1 , , 

gemeen gebruikelijk is geweest. Elk jaar kreeg z1, 
naam naar het belangrijkste feit, dat door den vorst 
in het afgeloope'n jaar was verricht. 

Een voorloopig overzicht over deze textes économi
ques werd geboden door Dos sin, Syria XX, 1939, 
blz. 97 .- 113. In deze oorkonden worden .aangetrof
'fen de namen van acht regeeringsjaren van }abdun
lim, vier regeeringsjaren van }asmab-Adad, voorts 
z e s t i e n jaren, die naar Assyrisch gebruik gedateerd 
zijn naar de namen van eponieme ambtenaren (lîmu -:
eponymos, de ambtenaar, die a~n het jaar zijn naam 
geeft), terwijl ten slo.tte koning Zimrilim blijkens de 
uit zijn 'regeering gedateerde oorkonden niet minder 
dan dertig jaar moet hebben geregeerd. Dit zijn mini
mum-getallen, die wellicht dÓor nieuwe vondsten nog 
kunnen worden aangevuld. Met het oog op den om
vang van het door D o s s i n onderzochte materiaal 
is een aanzienlijke vermeerdering echter niet waarschijn
lijk. 

Na regeerde koning Samsi-Adad volgens de bere
kening van Weid n er (AfO XIV, 1944, blz. 367) van 
1729---1697 v. Chr. en diens tijdgen.oot Hammurabi 
volgens Cornelius van 1728---1686 v. Chr. (vgl. BO 
4 en 5, blz. 56 en 76). Deze berekeningen kunnen sleèhts 
dan met eenige mogelijkheid met de zooeven genoemde 
getallen in overeenstemming worden gebracht, als men 
de zestien jaren, die naar de eponieme ambtenaren ge
noemd zijn, geheel uitschakelt. Men zou kunnen ver
moeden, dat gedurende de Assyrische heerschappij over 

1 
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Mari en ook nog in de jaren daarna hetzelfde jaar 
hetzij op de wijze der Babyloniërs naar bepaalde fei
ten, hetzij op die der Assyriërs naar eponieme ambte
naren kon worden genoemd. In dit geval zouden deze 
zestien jaren met de vier regeeringsjaren van Jasmab
Adad en daarna met de eerste twaalf regeeringsjaren 
van Zimrilim identiek kunnen zijn. 

Is dit juist. dan zouden wij van het jaar 1694 v. Chr. 
(d.w.z. van de definitieve verwoesting van Mari in 
het 35ste jaar van koning Hammurabi) achterwaarts 

moeten rekenen. De troon;beklimming van koning 

Zimrilim valt dan in het jaar 1724 v. Chr., dus in 

het zesde regeeringsjaar van koning Samsi-Adad en in 

het vijfde jaar van koni?g ljammurabi. Jasmab-Adad 

aanvaardt zijn regeering in1 het jaar 1728, waarbij moet 

worden verondersteld, dat zijn vader Samsi-Adad reeds 
in diens eerste regeeringsjaar Mari zou hebben ver
overd. Daarvoor liggen de acht regeeringsjaren van 
Jabdunlim, den vader van Zimrilim. De jaartallen 
zouden ongeveer aldus moeten luiden: Jagdunlim 1736-
1728 v. Chr.; Jasmag-Adad 1728,.......;, 1724 v. Chr.; Zim
rilim 1724-1694 v. Chr. 

Is deze constructie juist, dan heeft koning Samsi
Adad 1 reeds in· het zesde van zijn drie en dertig 
regeeringsjaren de feitelijke heerschappij over Mari en 
daarmede vermoedelijk over het geheele gebied langs 
en ten Westen van den Eufraat ingeboet. In deze 
richting zou ook een eenigszins gewrongen uitdrukking 
in zijn titulatuur kunnen wijzen, die in het uitvoerigste 
opschrift, dat wij van hem bezitten, wordt aangetroffen 
(KAH I N° 2, r. 5, vgl. IAK blz. 22 noot 3f In deze 
inscriptie noemt hij zichzelf niet den "opperheer" of 
"veroveraar" van geheel Mesopotamië, maar slechts 
dengene, die aan dit land tusschen den Eufraat en 
Tigris "zijn kracht wijdt" (lees waarschijnlijk mustemqi 
= mustemiqi, van emequ 111/2 ; overeenkomstig de 
vertaling van L u ck en bi 11, Ancient Records 1 § 43 A : 

_ "who devotes his energies"). Misschien zou men ook 
kunnen vertalen: "die (tot de goden) voor dit land 
smeekt". Zoowel Zimrilim alsook Hammurabi zijn 

blijkens alle gegevens voortreffelijke diplomaten geweest. 
Zij hebben den ouden held, nadat zij hem tot zijn eigen 
land bij den Tigris hadden teruggedrongen, niet geheel 
uitgeschakeld, maar zij hebben hem in formeel opzicht 
nog eenigen invloed gegund, waaraan hij ook buiten 
het eigenlijke Assyrië zijn kracht kon blijven wijden. 
In Mari mochten ook gedurende de eerste regeerings
jaren van Zimrilim bepaalde oorkonden bij gelegenheid 
naar de namen der Assyrische eponymoi worden ge
dateerd, en in Babylon mocht bij uitzondering ook eens 

een eed, behalve bij Hammurabi, bij Samsi-Adad als 

den koning worden gez~oren. Bovendien zonden hem 
de k01;1ingen van Boven-Mesopotamië bij gelegenheid 
geschenken. Zijn tocht naar den Libanon (?), waarop 
hij zich in hetzelfde verband beroemt, valt dan natuur
lijk. evenals de bouw van den Dagon-tempel in Tirqa, 
in de eerste jaren van zijn ' regeering (vgl. IAK blz. 25, 
r. 4-18 èn blz. 27 N° 5). 

Desondanks bleef Samsi-Adad tot aan zijn dood een 
groot en machtig vorst. Hetgeen hij ten Westen van 

den Eufraat had verloren, zocht hij te herwinnen door 
de gestadige uitbreiding van zijn machtssfeer ten Oosten 
van den Tigris. Pas in zijn dertigste regeeringsjaar 
(1699 v. Chr.) h~eft Hammurabi de onder leiding van 

Assyrië (Subartu) staa;de Oostelijke coalitie overwonnen. 
Door deze overwinning was !}ammurabi in den rug 

gedekt, toen hij in het jaar daarop aan het rijk van 
Larsa een eind maakte. Nog eenmaal verhief zich daarna 
de oude held aan het hoofd van zijn bondgenooten. 
Het 32ste jaar van Hammurabi, waarvan de benaming 

ons hieromtrent inli~ht. is tevens het sterfjaar geweest 

van koning Samsi-Adad: het jaar 1697 v. Chr. Ver
moedelijk is deze dus in den . strijd gesneuveld. Zelfs 
in het rijk van Eshnunna of Tuplias (één der bond
genooten) werd dit jaar genoemd naar den do~d van 
den grooten Assyrischen koning. Dit blijkt uit datee
ringen van oorkonden uit Ashjály, het oude Dûr-Rimus, 
welke stad tot dat rijk behoorde (vgl. H. _F. L ut z, 
Univ. of California Public. X/1, 1931, blz. 51, N° 11). 

Nu is er een moeilijkheid, die mij door P. van der 
Meer werd aangewezen. In RA XXXIV, 1937, blz. 
136 werd door Thureau-Dangin een brief van 
ISme-Dagan vermelçl, die wellicht aan Jasmag-Adad is 
gericht. De naam van den ontvanger van dit schrijven 
is niet bewaard gebleven, maar ISme-Dagan noemt 
zich diens broer en geeft hem de ons reeds uit N° 16 
bekende verzekering, dat hij zich in geen enkel op
zicht ongerust behoeft te maken. Hij deelt hem mede, 
dat hij den troon van zijn vader heeft beklommen, 
stelt hem gerust, dat hij gedurende zijn leven op zijn 
troon zal blijven gehandhaafd en doet hem het voor
stel van een eeuwig verbond tusschen de beide landen. 

In dit geval zou dus Jasmah-Adad nog den dood van 

zijn vader Samsi-Adad moete~ hebben beleefd en zou 
de bevrijding van Mari door Zimrilim en diens troons
beklimming niet eerder kunnen vallen dan het jaar 
1697v v. Chr. Dit jaar staat immers als het sterfjaar 

van Samsi-Adad met groote zekerheid vast, daar men 
bij de berekening daarvan kan uitgaan van de totale 
zonsverduistering op 15 Juni 763 in het negende regee
ringsjaar van koning Assur-dan III (vgl. P. van der 
Meer, JEOL N° 9. 1944. blz. 139) en daar men 
van dit met astronomische zekerheid vaststaande punt 
slechts de in de koningslijst van Chorsabad opgegeven 

regeeringsgetallen tot Samsi-Adad terug behoeft te 
tellen. De onzekerheid (wegens de twijfelachtige lengte 
van regeeringen van minder dan één jaar) bedraagt 
hier niet meer dan vier jaar ; volgens de berekening 

van Poe be 1 sterft Samsi-Adad niet in 1697, maar in 
1694 v. Chr. In ieder geval zou Zimrilim dan op zijn 
vroegst in 1696 v. Chr. den troon van Mari hebben 
beklommen en de zestien naar eponymoi gedateerde 
jaren zouden dan gemakkelijk in de Assyrische periode 
kunnen worden gerangschikt. 

De consequenties zijn, als ik het goed zie, in tegen
spraak met onomstootelijke gegevens. De val van Mari 
in het 35ste regeeringsjaar van Hammurabi zou dan 

op zijn vroegst dertig jaar later, dus in 1667 v. Chr. 
moeten vallen, en de groote Hammurabi, die reeds 

zoo menige verjongingskuur heeft ondergaan; zou niet 
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eerder dan van 1701-1659 v. Chr. kunnen hebben 
&eregeerd. Dit strookt niet met het feit, dat koning 

Samsi-Adad blijkens dep. reeds vermelden eed, die bij 
gelegenheid van een in Babylon gevoerd proces in zijn 
naam werd gezworen, nog in het tiende regeeringsjaar 
van koning Hammurabi in leven moet zijn geweest 

(vgl. BE VI/C N° 26). 
Hierbij komt, dat Jasmag-Adad geenszins als de ont

vanger van den zooeven vermelden brief vaststaat. De 
koningen betitelen elkaar in de Mari-brieven, evenals · 
ih de ·Amarna-brieven, algemeen als "broeders". Deze 
benaming ontbreekt dan ook niet in de brieven, die 
Zimrilim en Hammurabi in de dagen van hun bond

genootschap ·persoonlijk met elkaar hebben gewisseld 
(vgl. Jean, RA XXXV. blz. 108 v.). Indien ISme-Dagan 
zijn lijfelijken broeder had bedoeld, zou hij bij de mede
deeling over zijn troonsbeklimming niet van "mijn 
vader", maar van "onzen vader" hebben gesproken. · 
Aan welken koning hij deze mededeeling doet en het 
bondgenootschapi. aanbiedt, weten wij niet. Het ver
dient geen aanbeveling, den naam van Jasmag-Adad 
aan het hoofd van dezen brief aan te vullen. 

Ook bij de brieven van lbalpel (welke naam ver
moedelijk als lbal-pî-El "Gods bevel regeert" moet 
worden opgevat) staat de naam van den adressaat niet 
zonder meer vast. Het opschrift luidt bij N° 20-32, 
evenals meestal in het vervolg, slechts "aan mijn heer". 
De meeste van deze brieven (No. 21, 23, 24 enz.) zijn 
fragmentarisch bewaard gebleven. Bovendien behandelt 

. de schrijver in één adem de meest verschillende onder
werpen en springt hij meestal van de hak op de tak. 
Slechts een gedeelte van zijn teruggevonden brieven is 
door Jean in het onderhavige äeel geautografeerd. Een 
bijzonder veelzijdig schrijven van zijn hand, dat boven
dien volledig bewaard is, werd reeds in 1936 gepubli
ceerd, vertaald en verklaard door Thureau-Dangin 
(RA XXXIII, blz. 171 vv.); andere van zijn brieven 
zijn aangehaald door Jean, RA XXXV, 1938, blz. 
109 vv. De laatstgenoemde beschouwt dezen man (wel
licht eenigszins anachronistisch) als een ambassadeur, 
die door Zimrilim bij het hof van Hammurabi geac

crediteerd is geweest; náast hem ;ou Zimrilim nog 
andere agenten van !ageren rang in Babylon hebben 
gehad. Inderdaad zijn de verhoudingen tusschen beide 
landen aanvankelijk - tijdens de coalitie tegen Assy
rië - vriendschappelijk geweest. Zimrilim was toen 
de machtigste onder de gealliëerden, die aan de Baby
loniërs en ook aan de Elamieten hulptroepen ter be
schikking kon stellen, zooals uit de dateeringen blijkt 
(vgl. Dos sin, RA XXXVI. blz. 18. en reeds T hu-

. reau-Dangin, RA XXXIII, blz. 176 noot 1). 

Ook hier liggen trouwens, al lijkt alles eenvoudig, 
voor den historicus enkele voetangels en klemmen. Ten 
eerste zijn er in die dagen minstens drie verschillende 
vorsten van den naam Hammurabi geweest (vgl. Jean, 

RA XXXV, 1938, blz. ~107 vv.), waarvan in ons geval 
, naast den grooten Babylonischen koning en wetgever 
ook de gelijknamige vorst van Kurda in aanmerking 

zou kunnen komen. Deze mogelijkheid wordt door 
N° 21, Az. r. 15 vv. ei:i door pen geheelen inhoud 
van No. 23 afdoende weerlegd. Koning Hammurabi is 

in deze brieven zonder eenigen twijfel d; groote Ham

murabi van Babylon. 
Ten tweede draagt ook een iets oudere vorst van 

de stad Eshnunna (de tegenwoordige Tell Asmar, op
gegraven door p~of. H. Frankfort) den naam /ba/pel, 
hoewel met iets andere spelling. Een baksteen met het 
opschrift van dezen vorst hebben wij in onze Leidsche · 
verzameling (vgl. JEOL 1 N° 2, blz. 49). De identifi
catie van onzen schrijver · met een der vorsten van 
Eshnunna is .echter ten eenenmale onmogelijk, daar de 
schrijver van deze . brieven zichzelf telkens duidelijk 
van de.n vorst van Eshnunna onderscheidt (vgl. b.v. 
N° 25, r. 9 v.), en omdat deze vorst blijkens N° 28, 
r. 7 v. als zijn tegenstander verschijnt, oV'er wien hij 
zijn beklag cjoet. Bovendien zou deze identificatie reeds 
om tijdrekenkundige redenen slechts mogelijk zijn, als 
men de brieven uit de oudere Assyrische periode da
teert en dus niet aan Zimrilim, maar aan Jasmah-Adad 
laat gericht zijn. Bij onze studie van deze brieven heb
ben wij ook met dez~ mogelijkheid rekening gehouden, 
echter zonder bevredigend resultaat. Als den ontvanger 
van deze brieven beschouw ik zonder aarzeling (on
danks N° 23, r. 11 v.) den koning Zimrilim van 
Mari. · 

N° 20. Ibalpel geeft aan zijn heer kennis van een 
· tocht, door koning Hammurabi ondernomen. Aan de 

opwekking om mee te gaan heeft hij geen gevolg ge
geven. (r. 5 vv. :) "Op den dag, dat ik dezen brief aan 
mijn heer doe toekomen, zijn de troepen van den ko
ning Hammurabi op den veldtocht uitgetrokken. Ook 

van ntlj heeft hij geëischt, dat ik mee zou gaan. Het 
doel van den tocht is mij tot nog toe niet bekend""" 

N° 21. "Hammurabi heeft het woord aldus tot mij 

gericht: 'Tus~hen M~ui en Babylon is de bode, dien 
ik tot uw heer gezonden had, omgekeerèl; maar ik heb 
herhaaldelijk gehoord, dat 'uw knecht Elum-mufallim 
van alles op de hoogte is (?r. 9: pan kalima isme) ... .' 
Dit heeft Hammurabi tot mij gezegd en ik. heb het 

aan mij h;er gesthreven. Voorts heeft Meptim een 
brief aan Hammurabi gebracht. Wij zijn bij hem op 

audiëntie g~gaan (r. 15 verm~edelijk aan, te vullen: 
sanïlam Meptim tuppam ana $îr Hammurabi ublam, 

. mabrisu nirubma). Meptim heeft h~m de verrichtingen 
·-(ïlkakat = alkakat) van den vorst "van Eshnunna mede

gedeeld. En wat betreft• de 10.000 troepen uit Jamgad 
heeft hij het volgende medegedeeld: '10.000 man 
Jamgadeeërs hebben Tuttul verlaten en 10.000 man 
Zalmakeeërs hebben zich naar . . . . en naar het land 
ldamara:? tegen Atamrum gekeerd ... .' Hammurabi 

heeft, zooals ik gehoord heb, aldus gesproke;: 'Zimrilim 
beoogt naar Jadamara:? op te trekken ... .'' 

Van de tweede helft van dit schrijven is te weinig 
over om een doorloopendè vertaling te geven. Hier is 
er o.a. nog sprake van, dat deze man (bedoeld is 
blijkbaar de gemeenschappelijke vij?nd) het optrekken 
van Atamrum vreest; voorts een plechtige verzekering 
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zich aan de vijanden te willen wreken door hen het 
hoofd af te houwen (Az. r . 11 v .); een verzekering van 
gehoorzaamheid jegens de bevelen' van mijn heer (r. 14), 
en aan het slot (van r. 15 af) in zeer fragmentarisch 
verband de mededeeling, dat de koning van Kurda 
(wiens naam blijkens r . 17 hier Hammanum schijnt te 

luiden) eveneens troepen heeft ~gezonden en dat die 
reeds onderweg zijn. 

Belangwekkend zijn de topografische gegevens. Zoo
als Dossin aangetoond heeft, is Jaml:Jad de streek 
van Aleppo en Zalmakum of Zalmaqum die van 
Harran (vgl. RA XXXV, blz. 117 noot 2; XXXVI. 

blz. 46 vv.). Een groot leger (want 20.000 man is voor 
dit . oude tijdperk een geweldige legermacht) trekt dus 
van uit deze beide groote en beroemde stede!l de be
dreigde Assyriërs te hulp. Als de gemeenschappelijke 
vijanden komen m.i. slechts de Assyriërs met deze 
machtige bondgenooten in het westen in, aanmerking. 
Het vijandelijke leger heeft langs den westelijken oever 
van den Eufraat reeds de streek van het tegenwoor
dig~ Hît (het oude Tuttul, vgl. KAV No. 183, r. 23) 
bereikt. In die buurt zal ook het landschap ldamara$ 
of Jadamara$ moeten worden gezo cht, bekend o.a. 
door de benaming van het tiende jaar van koning 
Samsuïluna. In plaats van Kurda zou men eventueel 
ook Kinda of Madda kunnen lezen. De ligging is nog 
steeds onzeker; een vereenzelviging van dit land Kurda 
met Babylon is volstrekt onmogelijk (vgl. Jean, RA 
XXXV. blz. 108). 

N° 22. De strijd is van alle kanten ontbrand, maar 
loopt voorloopig uit op een teleurstelling. lbalpel deelt' 
aan zijn heer ongeveer (enkele bijzonderheden zijn on
duidelijk) het volgende mede. Hammurabi heeft hem 

gezegd, dat een zwaargewapende-troep (? r . 6: $"äbum 
kibittum), · nadat die op den veldtocht was uitgetrokken, 
geen geschikte plaats (r. 8: asar subtim natim) had 
gevonden om de rivier over te 'steken en, hoewel 
reeds in slagorde opgesteld, onverrichter zake had moe
ten omkeeren. Nu mogen lichtgewapende troepen 
($abum qallatum) komen en den veldtocht tegen den 
vijand zegevierend beëindigen (r. 14: girri awel nakrim 
liS!itma). Nu zendt Ibé,ilpel op grond van deze mede

deeling 300 man ondér bevel van 'Sakiram naar Saba~ 
zim, n.l. 150 grenadiers en 150 man van · den oever 
van den Eufraat. "Bij de voorhoede van dezen troep 
van mijn heer bevindt zich de ziener llisu-na~ir en bij 
den Babylonischen troep een Babylonische ziener. Deze 

600 man zullen in "Sabazim 'verblijven en de zieners 
zullen het orakel bevragen (r. 28 v.: ba.ru teretim 
ukappatuma, eig. uitgieten, van het olie-orakel). Naar 
gelang van den gunstigen uitslag van hun orakels zullen 
150 man uittrekken en evenveel inrukken. Dit moet 
mijn heer weten. De troepen van mijn heer zijn in 
goeden welstand." 

NO 23. De brief is belangwekkend wegens de ver
melding van een gezantschap van den koning van 
Kurda. Na enkele inleidende formules deelt Ibalpel aan 
zijn heer mede, dat hij dit gezantschap op denzelfden 
ochtend bij de paleispoort heeft aangehoord (r. 7 v": 
. ... ina sërtim ana ba.b ekallim ne8rttu mär Siprim 

sa sarrim sa Kurda) . . Hij heeft deze gezanten samen 
met de knechten van mijn heer tegengehouden (r. 11 : 
aprusunuti) en is intusschen samen met Zimrilim (blijk
baar een andere dan de koning vàn Mari, tot wien de 
brief is gericht) alles aan Hammurabi gaan vertellen. 

Ook in dit geval betreft de- boodschap het zenden van 
troepen. Het middenstuk van den brief is geschonden. 
Belangwekkend is nog Az. r. 8 v. : "Sinds langs reeds 
verneem ik de geheimste gedachten van Atamrum en 
van den koning van Kurda (libbi Atamrim u sarrim 
sa Kurda ullanum mimma · zîq awatisu dteme). Deze 
heeren zoeken allerhande voorwendsels en schijnen te 
denken : "Als ik honderd man zend, . zal wie het hoort 
zeggen, dat het duizend zijn, en als ' jl.( duizend zend, 
zal · men zeggen, dat het tienduizend zijn." Zij willen 
de zaak liever nog vijf dagen lang aankijken en van 
de zending afzien, als zij binnen dezen tijd geea nader 
bericht ontvangen. "Dit heeft hij gezegd en de troep~ . 
die mijn heer (verlangt), inderdaad niet gezonden." 

N° 24 handelt over dezelfde plannen, die thans 
door het intreden van het koude jaargetijde worden 
belemmerd; nadat de vijand reeds met Gods hulp was 
verslagen (r. 9 v.: istu nakram ilum ul:Jaliqu u ûmu 
ku$$im ikSudu). lbalpel verwacht, na yriendschappelijke 
onderhandelingen met Hammurabi {r. 8 aan te vullen : 

inanna awatim tabati,;:;ma ana H. attarad), op ' den 

tienden dag een bericht van den ;orst van Eshnunna. 
Volgens het slot van den brief, waarvan het midden
stuk weer deerlijk gehavend is, had hijzelf aan zijn 
heer geen nader bericht kunnen zenden , omdat hij nog 
in denzelfden nacht de rivier (of het kanaal) lrnanina 

had overschreden, terwijl zijn heer tegenover Sabäzilll 
Bij de uitmonding (r. 22: ina pîa.t) van Arribi was 
uitgetrokken en zich reeds twee dagen later bij Bît-gûl 
bevond. De brief eindigt met de verzekering, dat de 
troepen (Az. r. 24 lees vermoedelijk $"äb~ in plaats van 
abe) van de knechten van mijn heer zich in goeden 
welstand bevinden en dat er geen ziekte is noch eenig 
verzuim. 

N° 25. De brief is slecht bewaard gebleven. Hier 
gaat het om grooter troepentransporten : 500 man uit 
Amburantim en 10.000 Babyloniërs. Hammurabi aarzelt 

deze troepen, die mijn heer van hen';' eischt, te zenden, 
voordat hij nader bericht over den .vijand heeft gezien. 
De vor§t van Eshnunna staat bij het veer van Man

kisim en richt zijn weg tegen Situlim (in r. 10 v. is 

waarschijnlijk aan te vullen : ana Situlimki pa.nam 

s~kin) . Nu heeft Hammurabi beloofd, de hulptroepen 

der Haneeërs en Ämburanteeërs, waarover mijn heer 

gesch~even heeft, samen met zijn eigen leger te doen 
optrekken (r. 13 v. zijn vermoedelijk aan te vullen : 
tillat awël H. u A. sa bëlka ispuram itti $äbia lustat-
b'iSama ana~ $Zr bëlika). In · r. 16 v. is sprake van de 
steden Salimätim en Ekallatim. 

N° 26. De Elainietische troepen, die naar Qutum 
(= het land Gutium ?) getrokken w~ren, zijn naar Esh
nunna teruggekeerd (r. 6 : idur = itur ?). D e schrijver 
heeft de bevestiging (r. 11 : takitta --: takinta) van 
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nadere berichten hieromtrent, die hij slechts van ter 
zijde had vernomen, nog niet uit den eigen mond (r. 12 : 
ippî = ina pî) van Hammurabi gehoord. Zoodra hij 

deze bevestiging geh;ord heeft, zal hij het aan zijn 
heer schrijven. Voorts vraagt hij om .nadere aanwij
t ingen betreffende het zenden van troepen (Az. r . 10 
lees : ana imitim u 8uwëlim "naar rechts of naar links"). 
"Mijn heer moge beslissen en ik zal naar het . woord 
van mijn heer handelen". 

N° 27. De veldtocht is gunstig afgeloopen. De 
Haneeërs hebben in Zilgan het veld behouden (r. 6 v. 

;an vullen: .... rës eqlim ukal). Lualu (de vijandelijke 
aanvoerder?) schijnt de 1 vesting van ... . te hebben 
ontruimd (vgl. Az. r. 2). "Dit heb ik van ter zijde ge- ' 
hoord. Zoodra ik mij van . deze zaak overtuigd heb, 
zal ik het aan mijn heer schrijven". 

N° 28. Ibalpel vervult hier wel een geheel andere 
rol dan in de vorige brieven : de rol van een nomaden
vorst, die met de vorsten der naburige stedelijke ge
westen over h~-b.1bezit van bronnen en drènkplaatsen 
twist. Zijn positie is hier ongeveer dezelfde· als die van 
den aartsvader Izaäk in Genesis 26. Het onbekende 
woord magrisu (in meervoud magrisate) moet volgens 
het verband "drenkplaats" beteekenen (r. 5. 27 en 36) . 
Verleden jaar had hij · zulk een drenkplaats in bezit 
genomen, maar de vorst van Eshnunna was toen op
gekomen en had hem benadeeld (r. 7 uttazziqma), zoo
dat hij deze bron niet in eigendom had kunnen behou
den: En tha~s heeft Asqudum (de schrijver van de 
brieven N° 96 vv.) hem (van het water) afgesneden 
(r. 9: uqtar8anni) door 1000 iku land aan den oever 
van den Eufraat in bezit te nemen, terwijl de schrijver 
daar slechts 50 iku bezit. Het gevolg is, dat hij graan 
moest koopen en van nu af graan zal moeten koopen. 
Zelfs van het water, dat hij van tusschen het riet en 
de stoppelen (?) haalde, heeft Asqüdum hem afgesneden 

(r. 16 v.: u mê sa Mrit l$qanem u l$1:Jarpim sa U$batu 
Asqüdum uqtar8anni). Nu herinnert hij zijn heer aan 
een vorige gelegenheid, toen deze hem een onderpan.d (?) 
van tien sikkelen goud, nadat hij dit pas op den yorigen 
dag had ontvangen, reeds op den tweeden dag weer 
ter hand stelde. Thans heeft hij hem weer tien ·sikkelen 

. goud en bovendien h9nde'rd schapen voor het water 
van de drenkplaatsen gegeven. ·"Mijn heer . moge mij 
dit water niet onthouden. Moge ik onder de bescher
ming van mijn heer het goede genieten (r. 29 v. aan 

1 te vullen : anaku ina $ilf i belia tabtam lursi) l Her
haaldelijk heb ik reeds van den vorst van ldamara~ en 
van . . .. , die bij mijn heer vertoeven, graan ontvangen 

. (r. 32 aan te vullen: se'am Sa awel 1. u .... Sa itti 
belia wa!;bu amtanal:Jl:Jar). Moge ik ook nu graan ont
vangen. Mijn heer moge mij de drenkplaats niet ont-
houden!" · 

N° 29. Deze brief, waarvan slechts de eersté en 
de laatste regels bewaard zijn gebleven, doelde, naar 
het schijnt, op een soortgelijken twist, waarbij een eed 
bij de goden (r. 5) werd gezworen. De tegenpartij is 
in dit geval Hammurabi zelf. "Mijn heer moge zich 

over het gehe-;le bericht van Hammurabi met Ikun-pî-
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Sin en met Bëlum-kîma-ilim beraden. Daarna moge 
mijn heer beslissen en wat mijn heer beveelt, zal ik 
uitvoeren." 

N° 30. Dit schrijven verplaatst ons weer midden 
in het krijgsbedrijf. Doór een onverwachte manoeuvre 
werd een poging van den vijand om de rivier over 
te steken verijdeld, zonder dat hierbij eigen verliezen 
waren te betreuren. R. 5 vv.: "Toen het plan in de 
stad Hirïtim werd opgevat, werd de vijand dit gewaar 

en trok hij op, om (de rivier) over .te steken. De troe
pen van mijn heer hielden hem tegen en beletten hem 
den overtocht, zoodat hij - en nog wel bij hoog
water ...- èr niet toe in staat was (r. 9 v.: . . . . kîma 
eberam ül il'u, u eberiSu ina amrimmi). Hetgeen wij 
en de knechten van Hammurabi met het oog op zijn 

overtocht beraamd h~dden, hebben wij doen blijken 
(r. 10 begin lees: nipiü). Zijn overtocht over de rivier 
Zabalim (hebben wij tegengehouden)." · 

Desondanks .is de toestand niet rooskleurig. . Op de 
achterzijde van dit schrijven is sprake van een opstand, 
die door den vijap.d in Sul:Jim {het landschap aan den 
Eufraat iri de onmiddellijke nabijheid van Mari) wordt 
verwekt en van wellicht 9000 of 10.000 man, die hij 
(de vijand) daarheen zal zenden (Az. r. 4 v. : ássuri 
9 lîmi u luma 10 lîmi sa.bam itarradma ina Suhim 
sïl:Jam inaddi). "Als ge ~ok ma~r een .spoor daar~an 
(n.l. van den1 opstand) waarneem~; schrijf het dan aan 
Meptim, opdat hij onmiddellijk het bericht ontvangt, 
en schrijf het ook aan mij, opdat ik hier het bericht 
in ontvangst neem" (r. 6..-9). De naa'm van dezen ge
vaarlijken vijand stond in de lacune en is ons dus 
helaas onbekend. Ibalpel maakt zich ernstig bezorgd : 
"Ik vrees hem, ik sidder voor hem, het koude zweet 
breekt mij uit" (aldus volgens de m.i. waa.r~chijnlijkste 
opvatting van Az. r . 16 ; eigen!.: lina' idsuma, aprudsu, 
ka$äm kala8u a$bat). Om echter niet met dezen wan
klank te moeten eindigen, spreekt hij aan het slot nog 
eens over de geslaagde krijgsverrichting : "Vervolgens 
zijn al de edelen en krijgsknechten van mijn heer nog 
even gezond als toen zij de overtrekkenden te gemoet 
werden gezonden. Er zijn geen mannen gesneuveld" 
(sanïlam awele wardï be/ia sa kîma [ = kîma sa] ina 
pan ebirï sapru 8almu. mimma . mütum ül ibassi). 

Nu ik deze regelen op den gedenkdag van Leidens 
ontzet schrijf, is ons privatissimum over de Mari
brieven, in Augustus gemeenschappelijk met de heeren 
prof. P. E. van der Meer en drs . B. A. van Proosdij 
begonnen, juist tot N° 30 gevorderd. Ook voor dit 
artikel mocht ik er reeds de vruchten van plukken. 
Dankbaar vermeld ik de collegiale samenwerking in 
dezen tijd, nu niet alleen de Leidsche Universiteit, 
maar ook al de andere instellingen van hooger onderwijs 
. hun poorten hebben gesloten en thans moete1} wachten 

tot de poort weer wordt opengedaan. 

Leiden, 3 October 1944 F. M. TH. BöHL 
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